
    

BIRŽŲ R. NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS CIVILINĖS 
SAUGOS UŽDAVINIŲ VYKDYMO 2017 METAIS  

DUOMENYS  
                 
Atsakymai žymimi X ženklu 

1. Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planavimas ir vykdymas: 

1.1. 
Parengtas ir patvirtintas ekstremaliųjų 
situacijų prevencijos priemonių planas 
(3-jų metų) 

Parengtas 
 (data) 

Neparengtas 
(priežastys) 

2016 – 04 – 29, 
Mokyklos direktoriaus 

įsakymo Nr. V-229 
 

 

1.2. 
Ekstremaliųjų situacijų prevencijos 
priemonių plane numatytų priemonių, 
skaičius 

Suplanuota, vnt. Įvykdyta, vnt. 

7 7 

1.3. 
Ekstremaliųjų situacijų prevencijos 
priemonių planas patikslintas per 
vienerius metus nuo pokyčių atsiradimo  

Patikslintas 
(data) Nepatikslintas Nebuvo 

poreikio 
2017- 12 -29,  

Mokyklos 
direktoriaus 

įsakymo Nr. V -
541 

  

2. Civilinės saugos pratybų rengimas ir kitos įstaigos darbuotojų civilinės saugos mokymo 
organizavimas:  

2.1.  Civilinės saugos pratybos (stalo, 
funkcinės)  

Vesta 
 (data, stalo ar funkcinės) 

Nevesta  
(priežastys) 

Funkcinės pratybos  
2017-09-25,  

Mokyklos direktoriaus 
įsakymo Nr.  V-377 

Dalyvavo 90 %   
darbuotojų 

 
 
 

2.2. 

Organizuojami įstaigos darbuotojų 
civilinės saugos mokymai darbo vietoje 
(2 valandų) ir yra  surašyti tai 
patvirtinantys protokolai  

Pravesta 
 (data) 

Nepravesta  
(priežastys) 

Vyko 4 mokymai: 
2017-01-23, dalyvavo 75 
% mokyklos darbuotojų;  

2017-02-14 dalyvavo 75% 
mokyklos darbuotojų; 

2017-08-21 dalyvavo 75% 
mokyklos darbuotojų; 

2017-12-21 dalyvavo 75 
% mokyklos darbuotojų. 

 
 
 
 

2.3.  Darbuotojų  civilinės saugos mokymo 
tvarkos aprašas  

Parengtas 
(data) 

Neparengtas 
(priežastys) 

2016 - 12-31, 
Mokyklos direktoriaus 

įsakymo Nr. V-545 
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2.4. Dalyvavimas civilinės saugos kursuose 
(galiojantys pažymėjimai)*  

Įstaigos vadovas Atsakingas už CS 
įstaigos darbuotojas 

 Mokyklos direktorius:  
2015 -03 -26, pažymėjimo 
numeris Nr.142, 2016 – 02 
-11, pažymėjimo numeris 

Nr. 70, 2016-03-15, 
pažymėjimo numeris Nr. 

263 

 Atsakingas už civilinę 
saugą:  

2015 – 05 -14, 
pažymėjimo numeris 

Nr. 283, 2016 – 02 -11, 
pažymėjimo numeris 

Nr. 71 
3. Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė, ekstremaliųjų situacijų valdymo 

plano rengimas:  

3.1. Įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo 
planas  

Parengtas 
(data, įsakymo Nr.) 

Neparengtas 
(priežastys) 

 
2016–04 - 29, Mokyklos 
direktoriaus įsakymo 
Nr. V - 229 
 

 

3.2. 
Galimų pavojų ir rizikos analizė 
(peržiūrima ir prireikus atnaujinama ne 
rečiau kaip kartą per trejus metus) 

Atnaujinta (data) Neatnaujinta 
2016 -04 -29 , 

Mokyklos direktoriaus 
įsakymo V- 229 

Ekstremaliųjų situacijų 
valdymo plano, priedas 

Nr. 1 
 

 

3.3. 

Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano 
tikslinimas (peržiūrimas ir prireikus 
atnaujinamas ne rečiau kaip kartą per 
metus) 

Tikslinta (data) Netikslinta (priežastys) 
2017– 09-04, Mokyklos 

direktoriaus įsakymo 
Nr. V-330 

 

4.  Kolektyvinės apsaugos statinys (KAS): 

4.1 Pažymėtas specialiuoju kolektyvinės 
apsaugos statinio ženklu ** 

Pažymėtas Nepažymėta 

x  

5. Asmens apsaugos priemonės: 

5.1. 

Darbuotojų apsaugos nuo jų gyvybei ar 
sveikatai pavojingų veiksnių, atsiradusių 
dėl gresiančio ar susidariusio įvykio, 
aprūpinimas asmeninėmis apsaugos 
priemonėmis 
 
 
 

Yra (pavadinimas, 
kiekis (vnt.)) Nėra 

Individualios apsaugos 
priemonės: 

Respiratoriai: 30 vnt, 
savadarbės asmeninės 
apsaugos priemonės 

(vatos, marlės) raiščiai:  
10 vnt.  

 
 
 

 

 
*Išklausyti CS kursai pagal Ūkio subjektų ir įstaigų, kuriuose nuolat ar laikinai būna žmonių ir 
kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, vadovų arba jų 
įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programą arba Ūkio subjektų, kitų įstaigų 
darbuotojų, atsakingų už civilinę saugą, įvadinio civilinės saugos mokymo programą.  
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** pildoma, jeigu įstaigos patalpos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu numatytos 
kaip kolektyvinės apsaugos statinys.  

  

Saugos specialistė                               ..............................                          Audronė Ramanauskienė 
            (pareigos)    (parašas)              (vardas, pavardė) 
 


