
      
 

PATVIRTINTA 

Viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės  

sveikatos priežiūros centro direktoriaus  

2021 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 10 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO  

2021 M. CIVILINĖS SAUGOS VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANAS 
 

Eil. 

Nr. 
Priemonių pavadinimas 

Atsakingas 

vykdytojas 

Kiti 

vykdytojai 

Priemonių įgyvendinimo terminas 
Pastabos 

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

1. 

Parengti ir pateikti Pakruojo rajono 

savivaldybės administracijos 

direktoriui centro praėjusių metų 

ekstremaliųjų situacijų prevencinės 

veiklos ataskaitą 

Direktorius 

Sekretorė, 

atsakinga už 

civilinę saugą 

X 
iki 

1 
           

2. 

Parengti centro 2021 m. civilinės 

saugos veiklos priemonių plano 

projektą ir jį suderinti su Pakruojo 

rajono savivaldybės administracijos 

vyr. specialiste (civilinei saugai ir 

mobilizacijai) 

Direktorius 

Sekretorė, 

atsakinga už 

civilinę saugą 

 
iki 

22 
           

3. 

Suderintą centro 2021 m. civilinės 

saugos veiklos priemonių plano 

projektą patvirtinti direktoriaus 

įsakymu ir plano kopiją pateikti 

savivaldybės administracijos 

direktoriui 

Direktorius 

Sekretorė, 

atsakinga už 

civilinę saugą 

 X 
iki 

1 
          

4. 

Parengti ir patvirtinti centro 

darbuotojų 2021 m. civilinės saugos 

mokymų planą 

Direktorius 

Sekretorė, 

atsakinga už 

civilinę saugą 

 X 
iki 

1 
          

5. 

Patikslinti, pakoreguoti ir papildyti 

centro ekstremaliųjų situacijų 

valdymo planą ir jo priedus 

Direktorius 

Sekretorė, 

atsakinga už 

civilinę saugą 

 X X X X 
iki 

1 
       



      
 

6. 

Vadovaujantis PAGD prie VRM 

direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d. 

įsakymu Nr. 1-292 organizuoti 2 

valandų privalomuosius civilinės 

saugos mokymus centro personalui 

Direktorius 

Sekretorė, 

atsakinga už 

civilinę saugą, 

centro 

personalas 

     X       
Pagal atskirą 

direktoriaus 

įsakymą 

7. 

Tvarkyti centro civilinės saugos 

klausytojų, dalyvavusių PAGD prie 

VRM UGM ir Šiaulių PGV 

civilinės saugos mokymuose, 

apskaitą 

Direktorius 

Sekretorė, 

atsakinga už 

civilinę saugą 

Per šiuos metus  

8. 

Suplanuoti kategorijos civilinės 

saugos klausytojų, kurie bus 

mokomi PAGD prie VRM UGM ir 

Šiaulių PGV 2022 m. ir paraišką 

pateikti Pakruojo rajono 

savivaldybės administracijos 

direktoriui 

Direktorius 

Direktorius, 

sekretorė, 

atsakinga už 

civilinę saugą 

          X   

9. 

Dalyvauti Pakruojo rajono 

savivaldybės administracijos vyr. 

specialistės (civilinei saugai ir 

mobilizacijai) organizuotose 

metodiniuose seminaruose-

pasitarimuose 

Direktorius 

Direktorius, 

sekretorė, 

atsakinga už 

civilinę saugą 

Šiais metais 
Pagal oficialų 

kvietimą 

10. 

Pagal oficialų Pakruojo rajono 

savivaldybės ekstremaliųjų 

situacijos komisijos pirmininko 

kvietimą dalyvauti rajono 

savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 

komisijos posėdžiuose 

Direktorius Direktorius Šiais metais  



      
 

11. 

Organizuoti ir pravesti centro 

prevencinius posėdžius – 

pasitarimus: 

• „Dėl centro ekstremaliųjų 

situacijų prevencijos vykdymo už 

praėjusius metus“ 

• ,,Dėl darbuotojų veiksmų 

prasidėjus gripo sergamumo 

sezonui“ 

Direktorius 

Direktorius, 

sekretorė, 

atsakinga už 

civilinę saugą, 

centro 

personalas 

  X 
Iki 

1 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12. 

Organizuoti ir pravesti centro lygio 

stalo civilinės saugos pratybas 

„Darbuotojų veiksmai įvykus 

ekstremaliam įvykiui“ 

Direktorius 

Centro 

atsakingi 

asmenys 

      X      

Pravedant pratybas 

vadovautis PAGD 

prie VRM 2011-07-

18 įsakymo Nr. 1-

225 reikalavimais 

13. 

Teikti reikiamą informaciją ir 

duomenis civilinės saugos 

klausimais Pakruojo rajono 

savivaldybės administracijos 

direktoriui  

Direktorius 

Direktorius ir 

sekretorė, 

atsakinga už 

civilinę saugą 

Per šiuos metus  

14. 

Kaupti informaciją apie gresiantį ar 

susidariusį įvykį, ekstremalųjį ar 

ekstremaliąją situaciją, ją analizuoti. 

Surinktą informaciją apie centro 

padarytą žalą ar nuostolius teikti 

Pakruojo rajono savivaldybės 

administracijai  

Direktorius 

Direktorius ir 

sekretorė, 

atsakinga už 

civilinę saugą 

Per šiuos metus  

15. 

Centro veiklai esant ekstremaliajai 

situacijai užtikrinti pagal nustatytą 

kaupiamų asmens apsaugos 

priemonių sąrašą įsigyti reikiamą jų 

kiekį  

Direktorius Direktorius  Šiais metais  

16. 

Pagal įsigaliojusius naujai priimtus 

teisės aktus, civilinės saugos srityje, 

vykdyti su jais susijusias priemones 

Direktorius 
Centro 

personalas 
Šiais metais  

 

Plane vartojami sutrumpinimai: 



      
 

• PAGD prie VRM – Priešgaisrinė apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų Ministerijos; 

• PGV – Priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; 

• UGM – Ugniagesių gelbėtojų mokykla. 

 

Sekretorė                 Asta Dambrauskaitė 

 


