
 

PATVIRTINTA 

Pakruojo r. Žeimelio gimnazijos 

direktoriaus 2023 m. kovo 10  d. 

įsakymu Nr. V- 21 

 

PAKRUOJO R. ŽEIMELIO GIMNAZIJOS 2023 METŲ CIVILINĖS SAUGOS VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANAS 
 

Ei. 

Nr. 
Priemonių pavadinimas 

Atsakingas 

vykdytojas 
Kiti vykdytojai 

Priemonių įgyvendinimo terminas 
Pastabos 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1. 

Parengti ir pateikti Pakruojo 

rajono savivaldybės 

administracijos direktoriui 

gimnazijos praėjusių metų 

ekstremaliųjų situacijų 

prevencinės veiklos ataskaitą. 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

atsakingas už 

civilinę saugą  

 X 
Iki

01 
          

2. 

Patikslinti 3-jų metų 

ekstremaliųjų situacijų 

prevencijos priemonių planą. 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

atsakingas už 

civilinę saugą 

Šiais metais 
Pasikeitus teisės 

aktams 

3. 

Parengti ir patvirtinti 

gimnazijos 2023 m.  civilinės 

saugos veiklos priemonių 

planą.  

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

atsakingas už 

civilinę saugą 

 X 
Iki

15 
         

Plano kopiją 

pateikti 

savivaldybės 

administracijos 

direktoriui 

4. 

Parengti ir patvirtinti 

gimnazijos darbuotojų 2023 m.  

civilinės saugos mokymų 

planą. 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

atsakingas už 

civilinę saugą 

 X 
Iki

15 
          

5. 

Atsižvelgiant į PAGD prie 

VRM pateiktus ES valdymo 

plano rengimo metodinių 

rekomendacijų pakeitimus, 

parengti gimnazijos 

ekstremaliųjų situacijų 

valdymo plano projektą, jį 

suderinti su interesuotomis 

institucijomis ir patvirtinti.  

Direktorius 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

atsakingas už 

civilinę saugą, 

darbo grupė 

   X X X X      

Plano  kopiją ir 

plano 

elektroninę 

versiją pateikti 

savivaldybės 

administracijos 

direktoriui 



2 

 

6. 

Dalyvauti PAGD prie VRM 

Šiaulių PGV organizuojamuose 

civilinės saugos mokymuose. 

Direktorius 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

atsakingas už 

civilinę saugą 

Šiais metais pagal atskirai pateiktą grafiką 

Darbuotojų, 

atsakingų už 

civilinę saugą, 

įvadiniai civilinės 

saugos mokymai 

7. 

Vadovaujantis PAGD prie 

VRM direktoriaus 2016 m. 

rugsėjo 9 d. įsakymu Nr.1-292 

organizuoti 2 valandų 

privalomuosius civilinės saugos 

mokymus gimnazijos 

personalui. 

Direktorius 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

atsakingas už 

civilinę saugą 

     X       

Pagal atskirą 

direktoriaus 

įsakymą 

8. 

Tvarkyti gimnazijos civilinės 

saugos klausytojų, dalyvavusių 

PAGD prie VRM UGM ir 

Šiaulių PGV  civilinės saugos 

mokymuose, apskaitą. 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

atsakingas už 

civilinę saugą 

                                           Per šiuos metus  

9. 

Suplanuoti kategorijas civilinės 

saugos klausytojų, kurie bus 

mokomi PAGD  prie VRM 

UGM ir Šiaulių PGV 2024 m. 

ir paraišką pateikti Pakruojo 

rajono savivaldybės 

administracijos direktoriui 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

atsakingas už 

civilinę saugą, 

personalas 

          X   

10. 

Organizuoti ir pravesti 

mokiniams prevencines 

priemones dėl saugaus elgesio 

gamtoje, prie vandens telkinių 

ir vandenyje. Dalyvauti 

akcijose ,,Būk saugus 

mokiny!“, ,,Saugi vasara“ 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

atsakingas už 

civilinę saugą, 

žmogaus saugos 

mokytoja, 

klasių vadovai 

   X X         

11. 

Organizuoti ir pravesti 

mokiniams prevencines 

priemones dėl atsakomybės, 

naudojant  pirotechnikos 

priemones ,,Saugi 

pirotechnika“ 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

atsakingas už 

civilinę saugą, 

žmogaus saugos 

mokytoja, 

klasių vadovai 

           X  



3 

 

12. 

Dalyvauti PAGD prie VRM ar 

Šiaulių PGV organizuojamuose 

prevencinio pobūdžio 

renginiuose (konkursuose, 

akcijose ir kt.). 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

atsakingas už 

civilinę saugą, 

žmogaus saugos 

mokytoja, 

klasių vadovai 

 

Šiais metais 

 

Pagal 

atskirą 

nurodymą ir 

nuostatus 

13. 

Dalyvauti Pakruojo rajono 

savivaldybės administracijos 

vyr. specialisto (civilinei saugai 

ir mobilizacijai) organizuotuose 

metodiniuose seminaruose-

pasitarimuose. 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

atsakingas už 

civilinę saugą 

Šiais metais 

Pagal 

oficialų 

kvietimą 

14. 

Organizuoti ir pravesti 

gimnazijos posėdžius-

pasitarimus: 

• ,,Dėl gimnazijos 

ekstremaliųjų situacijų 

prevencijos vykdymo už 

praėjusius metus“; 

•,,Dėl pasirengimo civilinės 

saugos funkcinėms pratyboms 

,,Darbuotojų veiksmai, kilus 

gaisrui“. 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

atsakingas už 

civilinę saugą 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

Iki 

1 

 

        

    X         

15. 

Organizuoti ir pravesti 

gimnazijos   civilinės saugos 

funkcines  pratybas  

“Darbuotojų veiksmai kilus 

gaisrui “. 

Direktorius 

Gimnazijos 

personalas, 

atsakingi 

asmenys, 

kviestiniai 

svečiai, 

mokiniai 

     X        

16. 

  

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

atsakingas už 

civilinę saugą 

                                           Per šiuos metus  

Teikti reikiamą informaciją ir 

duomenis civilinės saugos 

klausimais Pakruojo rajono 

savivaldybės administracijos 

direktoriui.      

  Direktorius 



4 

 

 

Plane vartojami sutrumpinimai:         

 ES – Ekstremalioji situacija 

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

 PVG –  Priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; 

 UGM –Ugniagesių gelbėtojų mokykla. 
________________________________ 

 

 

17. 

Kaupti informaciją apie 

gresiantį ar susidariusį įvykį, 

ekstremalųjį įvykį,  ar 

ekstremaliąją situaciją, ją 

analizuoti.  Surinktą 

informaciją apie gimnazijai 

padarytą žalą ar nuostolius, 

teikti Pakruojo rajono 

savivaldybės administracijai.  

   Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

atsakingas už 

civilinę saugą 

 

Per šiuos metus 
 

18. 

Patikslinti gimnazijos veiklos 

vykdymui užtikrinti būtinų 

priemonių ir asmeninių 

apsaugos priemonių sąrašą. 

   Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

atsakingas už 

civilinę saugą 

Šiais metais  

19. 

Esant ekstremaliajai situacijai 

pagal nustatytą kaupiamų 

asmens apsaugos priemonių 

sąrašą įsigyti reikiamą jų kiekį.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

atsakingas už 

civilinę saugą 

Šiais metais  

20. 

Pagal įsigaliojusius naujai 

priimtus teisės aktus, civilinės 

saugos srityje, vykdyti su jais 

susijusias priemones. 

Direktorius 
Gimnazijos 

personalas 
Šiais metais  

21. 

Atnaujinti gimnazijos interneto 

svetainėje skiltyje ,,Civilinė 

sauga“. 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

atsakingas už 

civilinę saugą 

Per šiuos metus  


