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Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

vykdytojas 

Kiti vykdytojai Priemonių įgyvendinimo terminas Pastabos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Praėjusių metų ekstremaliųjų 

situacijų prevencinės veiklos 

ataskaitos parengimas ir 

pateikimas. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

ir bendriesiems 

klausimams 

A.Vaičiulienė 

 

   iki 

25 

 d. 

         Pateikti Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktoriui. 

2.  2022 m. civilinės saugos veiklos 

priemonių plano projekto 

parengimas, suderinimas ir   

patvirtinimas. 

Mokyklos 

direktorė 

R.Andrulienė 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

ir bendriesiems 

klausimams 

A.Vaičiulienė 

 

 iki 

28

d. 

.           Suderinti su Kelmės 

rajono savivaldybės 

administracijos vyr. 

specialistu, atsakingu už 

civilinę saugą ir 

mobilizaciją rajone.  

 

3. Suderinto 2022 m. civilinės 

saugos veiklos priemonių plano, 

patvirtinto įstaigos vadovo 

įsakymu, kopijos pateikimas. 

Mokyklos 

direktorė 

R.Andrulienė 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

ir bendriesiems 

klausimams A. 

Vaičiulienė 

 iki 

28

d. 

          Pateikti Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracijos vyr. 

specialistui. 

4. Galimų pavojų ir ekstremaliųjų 

situacijų rizikos analizės peržiūra 

ir patikslinimas. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

ir bendriesiems 

klausimams 

A.Vaičiulienė 

 

             Šiais metais 

5. Ekstremaliųjų situacijų valdymo 

plano ir jų priedų patikslinimas, 

pakoregavimas ir papildymas. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

ir bendriesiems 

klausimams 

A.Vaičiulienė 

 

     iki 

1d. 

       Pataisyto plano dalis 

(kopiją) ( ir plano 

versiją   „Word“ 

formatu) pateikti 

Savivaldybės 

administracijos 

direktoriui.                                                                                   

6. 

 

 

3m. ekstremaliųjų situacijų 

prevencijos priemonių plane 

numatytų priemonių 

organizavimas ir vykdymas. 

Mokyklos 

direktorė 

R.Andrulienė 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

ir bendriesiems 

klausimams 

A.Vaičiulienė 

 

            Per šiuos metus 

7. Gyventojų perspėjimo ir 

informavimo sistemos periodinių 

patikrinimų metu (2022m.) 

sirenų įsijungimo/ neįsijungimo 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

ir bendriesiems 

klausimams 

 12 9 9 13 11 8 13 10 14 12 9 14 Informacija 

Savivaldybės 

atsakingam specialistui 

tel. 861525836. Ne 
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fiksavimas ( garso girdimumas 

patalpoje ir lauke) atskirame 

žurnale. 

A.Vaičiulienė 

 

patikrinimo metu 

įsijungus sirenai būtina 

informuoti 

Savivaldybės 

administracijos vyr. 

specialistę Redą 

Žalandauskienę ( pagal 

galimybes tel.8427 

69057, 861525836, 

žinute į mobilųjį 

telefoną ar el.p.: 

reda.zalandauskiene@ 

kelme.lt). 

8. Dalyvavimas Šiaulių PGV 

organizuojamuose civilinės 

saugos mokymuose pagal 

Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos 

direktoriaus 2022m. sausio 4d. 

įsakymu Nr. 1-6-1 patvirtintą 

grafiką. 

Mokyklos 

direktorė 

R.Andrulienė 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

ir bendriesiems 

klausimams 

A.Vaičiulienė 

 

            Grafikas įkeltas į 

savivaldybės interneto 

svetainės www.kelme.lt 

dalį Civilinė sauga 

9. Dalyvavimas Ugniagesių 

gelbėtojų mokyklos 

organizuojamuose civilinės 

saugos mokymo kursuose. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

ir bendriesiems 

klausimams 

A.Vaičiulienė 

 

Žmogaus saugos 

mokytojas 

Vytautas Mažulis 

            Grafikas įkeltas į 

savivaldybės interneto 

svetainės www.kelme.lt 

dalį Civilinė sauga 

10. 2 valandų privalomieji civilinės 

saugos mokymai gimnazijos 

personalui. 

Mokyklos 

direktorė 

R.Andrulienė 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

ir bendriesiems 

klausimams A. 

Vaičiulienė 

           9 Vadovaujantis PAGD 

prie VRM direktoriaus 

2016 m. rugsėjo 9d. 

įsakymu Nr.1-292. 

Pagal atskirą 

direktoriaus įsakymą. 

 

11. Civilinės saugos klausytojų, 

dalyvavusių PAGD  prie VRM 

UGM ir Šiaulių PGV civilinės 

saugos mokymuose,  apskaitos 

tvarkymas. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

ir bendriesiems 

klausimams A. 

Vaičiulienė 

Raštinės 

administratorė 

I.Budrienė 

            Per šiuos metus 

12.  Darbuotojų metinio 2022 m. 

civilinės saugos mokymų plano 

parengimas ir patvirtinimas. 

Mokyklos 

direktorė 

R.Andrulienė 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

ir bendriesiems 

klausimams 

A.Vaičiulienė 

 

 iki 

21 

d. 

          . 

http://www.kelme.lt/
http://www.kelme.lt/
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13. Žmogaus saugos pamokų 

pravedimas. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

ir bendriesiems 

klausimams 

A.Vaičiulienė 

 

Žmogaus saugos 

mokytojas 

Vytautas Mažulis 

   x x        Atkreipiant moksleivių 

dėmesį pavasario, 

vasaros laikotarpiais 

galimas grėsmes, jų 

pasekmes, priemones 

joms išvengti. 

14. Žmogaus saugos pamokų šaltojo 

periodo metu pravedimas. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

ir bendriesiems 

klausimams 

A.Vaičiulienė 

 

Žmogaus saugos 

mokytojas 

Vytautas Mažulis 

           x Atkreipiant moksleivių 

dėmesį į elgesio ant 

ledo, pirotechnikos 

priemonių naudojimo, 

kt. galimas grėsmes ir jų 

pasekmes, priemones 

joms išvengti. 

15.  Dalyvavimas PAGD prie VRM 

ar Šiaulių PGV, Savivaldybės 

organizuojamuose prevencinio 

pobūdžio renginiuose ( 

konkursuose, akcijose ir kt.). 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

ir bendriesiems 

klausimams 

A.Vaičiulienė 

 

             Per šiuos metus 

 

Pagal atskirą nurodymą,  

nuostatus. 

16. Dalyvavimas Kelmės rajono 

savivaldybės administracijos 

vyriausiojo specialisto, atsakingo 

už civilinę saugą ir mobilizaciją 

rajone, organizuojamuose 

metodiniuose seminaruose-

pasitarimuose. 

Mokyklos 

direktorė 

R.Andrulienė 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

ir bendriesiems 

klausimams 

A.Vaičiulienė 

 

            Pagal oficialų kvietimą. 

17. Dalyvavimas Kelmės rajono 

savivaldybės administracijos 

vykdomame kompleksiniame 

(planiniame) civilinės saugos 

būklės patikrinime. 

 

Mokyklos 

direktorė 

R.Andrulienė 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

ir bendriesiems 

klausimams 

A.Vaičiulienė 

 

   x          

18. Pasitarimo „Dėl COVID-19 

pandemijos valdymo“ 

organizavimas ir pravedimas. 

Mokyklos 

direktorė 

R.Andrulienė 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

ir bendriesiems 

klausimams 

A.Vaičiulienė 

 

        x     

19. Civilinės saugos pratybų 

organizavimas ir pravedimas.  

(Funkcinės  pratybos tema: 

„Mokinių, mokytojų, darbuotojų 

evakuacija susidarius 

ekstremaliai situacijai“). 

Mokyklos 

direktorė 

R.Andrulienė 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

ir bendriesiems 

klausimams 

A.Vaičiulienė 

 

         x   Pravedant pratybas 

vadovautis PAGD prie 

VRM 2011m. liepos 

18d. įsakymo Nr. 1-225 

reikalavimais 
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20. Gimnazijos patalpų išplanavimo 

dėl laikino gyventojų 

apgyvendinimo ES atvejais 

parengimas. 

Mokyklos 

direktorė 

R.Andrulienė 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

ir bendriesiems 

klausimams 

A.Vaičiulienė 

 

   iki

1d. 

         

21. Reikalingos informacijos ir 

duomenų civilinės saugos 

klausimais teikimas. 

Mokyklos 

direktorė 

R.Andrulienė 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

ir bendriesiems 

klausimams 

A.Vaičiulienė 

 

            Per šiuos metus. 

Informacija teikiama 

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktoriui. 

22. Informacijos apie gresiantį ar 

susidariusį įvykį, ekstremalųjį 

įvykį, ekstremaliąją situaciją 

gimnazijoje kaupimas. Surinktos 

informacijos apie padarytą žalą 

ar nuostolius teikimas. 

Mokyklos 

direktorė 

R.Andrulienė 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

ir bendriesiems 

klausimams 

A.Vaičiulienė 

 

            Informacijos apie 

padarytą žalą ar 

nuostolius teikimas 

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracijai. 

23. Informacijos  viešinimui apie 

organizuojamus, vykdomus ar 

jau įvykusius renginius, 

susijusius su civiline sauga 

teikimas. 

Mokyklos 

direktorė 

R.Andrulienė 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

ir bendriesiems 

klausimams 

A.Vaičiulienė 

 

            Informacija teikiama 

viešinimui el.p.: 

reda.zalandauskiene@ 

kelme.lt 

24. Darbuotojų aprūpinimas 

asmeninėmis apsaugos 

priemonėmis pagal teisės aktuose 

numatytus reikalavimus ir 

nusistatytą poreikį. 

Mokyklos 

direktorė 

R.Andrulienė 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

ir bendriesiems 

klausimams 

A.Vaičiulienė 

 

            Šiais metais. 

Pagal finansines 

galimybes. 

25. Pagal įsigaliojusius naujai 

priimtus teisės aktus civilinės 

saugos srityje su jais susijusių 

priemonių vykdymas. 

Mokyklos 

direktorė 

R.Andrulienė 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

ir bendriesiems 

klausimams 

A.Vaičiulienė 

 

            Šiais metais. 

 

 

Plane vartojami sutrumpinimai: C S – civilinė sauga; ESV planas - ekstremaliųjų situacijų valdymo planas; Savivaldybės ESK – savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisija; Šiaulių APGV 

– Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; PAGD prie VRM UGM –  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento  prie Vidaus reikalų ministerijos Ugniagesių gelbėtojų mokykla. 

 

Parengė: 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir 

bendriesiems klausimams    

Asta Vaičiulienė 

 


