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KELMĖS „AUKURO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

CIVILINĖS SAUGOS VEIKLOS 2023 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 ir pateikti Kelmės rajono 

savivaldybės administracijos 

direktoriui Kelmės „Aukuro“ 

pagrindinės mokyklos praėjusių metų 

ekstremaliųjų situacijų prevencinės 

veiklos ataskaitą. 

Direktorė  

A. Zavadskienė, 

direktorės pavaduotoja 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams  

L. Žukauskienė 

  Iki 

24 

         Per I-jį ketvirtį 

2. Parengti 2023 metų Kelmės „Aukuro“ 

pagrindinės mokyklos civilinės saugos 

veiklos priemonių planą  ir jį suderinti.  

Direktorė  

A. Zavadskienė, 

direktorės pavaduotoja 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams  

L. Žukauskienė 

 10           Suderinti su Kelmės 

rajono savivaldybės 

administracijos 

vyriausiuoju 

specialistu, atsakingu 

už civilinę saugą ir 

mobilizaciją rajone 

(el. p. 

reda.zalandauskiene

@kelme.lt, 

 118 kab.). 

3. Suderintą 2023 metų Kelmės 

„Aukuro“ pagrindinės mokyklos 

civilinės saugos veiklos priemonių 

planą patvirtinti Kelmės „Aukuro“ 

pagrindinės mokyklos direktoriaus 

įsakymu.  

Direktorė  

A. Zavadskienė 

 

 10 
 

         Plano kopiją pateikti 

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Teisės ir personalo 

skyriaus 

vyriausiajam 

specialistui. 
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4. Peržiūrėti ir patikslinti  mokyklos 

galimų pavojų ir ekstremaliųjų 

situacijų rizikos analizę  

Direktorė  

A .Zavadskienė, 

direktorės pavaduotoja 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams 

L. Žukauskienė 

Šiais metais  

5. Patikslinti, pakoreguoti ir papildyti 

mokyklos Ekstremaliųjų situacijų 

valdymo planą ir jo priedus. Pataisyto 

plano dalis (kopiją) ir plano versiją 

„Word“ formatu pateikti Savivaldybės 

administracijos direktoriui. 

Direktorė  

A. Zavadskienė, 

direktorės  pavaduotoja 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams  

L. Žukauskienė 

    Iki 

1 d. 

        

6. Organizuoti ir vykdyti Kelmės 

„Aukuro“ pagrindinės mokyklos 2021-

2023 metų ekstremalių situacijų 

prevencijos priemonių plane 

numatytas priemones. 

Direktoriaus  

pavaduotoja ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams  

L. Žukauskienė 

Per šiuos metus  

7. Vykdant rajono gyventojų perspėjimo 

ir informavimo sistemos (GPIS) 

patikrinimą gyventojų perspėjimo ir 

informavimo sistemos periodinių 

patikrinimų metu (2023 m.) fiksuoti 

atskirame žurnale sirenų 

įsijungimą/neįsijungimą (garso 

girdimumą patalpoje ir lauke), 

informuoti Savivaldybės atsakingą 

specialistą,  tel. 8 615 25836.  

Ne patikrinimo metu įsijungus sirenai 

nedelsiant informuoti Savivaldybės 

administracijos vyr. specialistę Redą 

Žalandauskienę (pagal galimybes tel.: 

8427 69057, 8 615 25836, žinute į 

mobilųjį telefoną ar el. p. 

reda.zalandauskiene@kelme.lt)  

Direktoriaus  

pavaduotoja ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams 

L. Žukauskienė 

Gavus pranešimą  

Šiais metais 

8. Dalyvauti Šiaulių PGV (toliau - Šiaulių 

priešgaisrinė gelbėjimo valdyba) 

organizuojamuose civilinės saugos 

Asta Zavadskienė 

Ieva Siliūnė 

Laura Žukauskienė 

Šiais metais  
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mokymuose pagal Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamento 

prie Vidaus reikalų ministerijos 

direktoriaus patvirtintą grafiką. 

9. Tvarkyti mokyklos civilinės saugos 

klausytojų, dalyvavusių PAGD prie 

VRM UGM ir Šiaulių PGV civilinės 

saugos mokymuose, apskaitą 

 
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 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. 
10.  Žmogaus saugos pamokų, klasių 

valandėlių metu šaltojo periodo 

laikotarpiu atkreipti moksleivių 

dėmesį į elgesio ant ledo, 

pirotechnikos priemonių naudojimo, 

kt. galimas grėsmes ir jų pasekmes, 

priemones joms išvengti. 

Žmogaus saugos 

mokytoja  

Sigita Rukaitė-

Kalytienė; 

pradinių klasių 

mokytojai, 

klasių auklėtojai  

           X  

11.  Žmogaus saugos pamokų, klasių 

valandėlių  metu atkreipti moksleivių 

dėmesį į pavasario, vasaros 

laikotarpiais galimas grėsmes, jų 

pasekmes, priemones joms išvengti. 

Žmogaus saugos 

mokytoja  

Sigita Rukaitė-

Kalytienė; 

pradinių klasių 

mokytojai, 

klasių auklėtojai 

     X        

12. Dalyvauti PAGD prie VRM, Šiaulių 

PGV, Kelmės rajono savivaldybės 

administracijos organizuojamuose 

prevencinio pobūdžio renginiuose 

(konkursuose, akcijose ir kt.)  

 
šiais metais Pagal atskirą 

nurodymą ir 

nuostatus 

13. Dalyvauti Kelmės rajono savivaldybės 

administracijos vyriausiojo specialisto, 

atsakingo už    civilinę saugą ir 

mobilizaciją rajone, organizuojamuose 

Direktorė  

A. Zavadskienė 

šiais metais Pagal oficialų 

kvietimą 



metodiniuose seminaruose-

pasitarimuose  

14.  Organizuoti 2 valandų privalomąjį 

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 

L. Žukauskienė 

per šiuos metus Pagal atskirą 

direktoriaus įsakymą 

15. Organizuoti ir pravesti Kelmės 

„Aukuro“ pagrindinės mokyklos 

ekstremaliųjų situacijų stalo  pratybas, 

tema ,,Būtinųjų priemonių ir veiksmų 

planavimas Kelmės „Aukuro“ 

pagrindinėje mokykloje, kilus 

branduolinės nelaimės Astravo 

atominėje elektrinėje grėsmei“ 

Direktorė  

A. Zavadskienė, 

direktorės  pavaduotoja 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams  

L. Žukauskienė 

         X   Vykdant pratybas 

vadovautis PAGD 

prie VRM 2011 m. 

liepos 18 d. įsakymo 

Nr.1-225 

reikalavimais. 

16. Pagal PAGD prie VRM direktoriaus 

2015 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1-

406 reikalavimus organizuoti 

parengimą (peržiūrėti ir patikslinti) 

Kelmės „Aukuro“ pagrindinės 

mokyklos patalpų išplanavimo dėl 

laikino gyventojų apgyvendinimo ES 

atvejais.  Pateikti Savivaldybės 

administracijos darbuotojui, 

atsakingam už civilinę saugą ir 

mobilizaciją rajone. 

Direktoriaus  

pavaduotoja ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams  

L. Žukauskienė 

   iki 

1 d. 

        Per I ketvirtį. 

17. Teikti reikalingą informaciją ir 

duomenis civilinės saugos klausimais 

Kelmės rajono savivaldybės 

administracijos direktoriui. 

Direktorė  

A. Zavadskienė, 

 

per šiuos metus 
 

18. Kaupti informaciją apie gresiantį ar 

susidariusį įvykį, ekstremalųjį įvykį, 

ekstremaliąją situaciją įstaigoje, juos 

analizuoti. Surinktą informaciją apie 

Kelmės „Aukuro“ pagrindinei 

Direktorė  

A. Zavadskienė, 

direktorės  pavaduotoja 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams  

per šiuos metus 
 



mokyklai padarytą žalą ar nuostolius 

teikti Kelmės rajono savivaldybės 

administracijai. 

L. Žukauskienė 

19. Teikti informaciją viešinimui apie 

Kelmės rajono Kelmės „Aukuro“ 

pagrindinėje mokykloje  

organizuojamus, vykdomus ar jau 

įvykusius renginius, susijusius su 

civiline sauga, atsakingam už civilinę 

saugą rajone vyr. specialistui. 

Direktorės  

pavaduotoja ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams  

L. Žukauskienė 

 el. paštu 

reda.zalandaukiene@

kelme.lt 

20.  Pagal teisės aktuose numatytus 

reikalavimus ir nusistatytą poreikį 

aprūpinti Kelmės „Aukuro“ 

pagrindinės mokyklos darbuotojus 

asmeninėmis apsaugos priemonėmis. 

Direktorė  

A. Zavadskienė,  

šiais metais 
 

21. Pagal įsigaliojusius naujai priimtus 

teisės aktus, civilinės saugos srityje, 

vykdyti su jais susijusias priemones. 

Direktorė  

A. Zavadskienė, 

 

šiais metais  

 

 

 

Plane vartojami sutrumpinimai: 

• PAGD prie VRM UGM – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Ugniagesių gelbėtojų mokykla 

• PAGD prie VRM – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 

• Savivaldybės ESK – savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisija; 

• Šiaulių APGV – Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; 

• GPIS - gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema; 

• KAS – kolektyvinės apsaugos statinys. 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

Direktorės pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams 

Laura Žukauskienė 

2023-02-01 
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