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ĮSAKYMAS
DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS
2022 METŲ ŠVIETIMO RENGINIŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO

2022 m. sausio d. Nr. B-ĮVVilkaviškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 10 ir 16 punktais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 718 patvirtinto Civilinės saugos
mokymo tvarkos aprašo 22 ir 34 punktais,
t v i r t i n u Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojų civilinės saugos 2022 metų švietimo
renginių grafiką (pridedama).
Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų
apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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2022 m. sausio
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Nr. B-ĮVVILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS 2022 METŲ ŠVIETIMO RENGINIŲ
GRAFIKAS

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

1.

Informacijos „Gyvenkime saugiai“ platinimas švietimo įstaigose, kultūros
centruose, kaimo bendruomenėse, viešinimas seniūnijų skelbimų lentose.
Informacijos paskelbimas (įstaigų, įmonių, bendruomenių ir kt.) interneto
puslapiuose: Vilkaviškio rajono savivaldybės, švietimo įstaigų, Vilkaviškio
turizmo ir verslo centro, Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos,
Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro, Vilkaviškio rajono sporto mokyklos,
Vilkaviškio viešosios bibliotekos ir kt.
Informacijos apie užterštų likusiais nuo karo sprogmenimis teritorijų keliamus
pavojus, apsisaugojimo būdus įvykus nelaimei, gyventojų pareigas, susidūrus
su nuo karo likusiais sprogmenimis, bei užterštoms teritorijoms žymėti
naudojamus įspėjamuosius ženklus, viešinimas švietimo, kultūros, sveikatos
priežiūros įstaigose, seniūnijose, kaimo bendruomenėse.
Informacijos platinimas (įstaigų, įmonių, bendruomenių ir kt.) interneto
puslapiuose: Vilkaviškio rajono savivaldybės, švietimo įstaigų, Vilkaviškio
turizmo ir verslo centro, Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos,
Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro, Vilkaviškio rajono sporto mokyklos,
Vilkaviškio viešosios bibliotekos ir kt.
Informacijos „Kombainų gaisrai“ platinimas kaimo bendruomenėse,
viešinimas seniūnijų skelbimų lentose. Gesintuvų patikra ir pildymas Karklinių
kaimo Rausvės ugniagesių komandoje.

2.

3.

Vykdymo laikas
/ vieta
Balandžio,
gegužės mėn.

Renginio /
priemonės
tipas
Viešinimas
socialiniuose
tinkluose ir
skelbimo
lentose

Vykdytojai

Savivaldybės
administracijos vyriausiasis
civilinės saugos
specialistas, biudžetinė
įstaiga Vilkaviškio rajono
priešgaisrinė tarnyba

II–III ketvirtis

Viešinimas
socialiniuose
tinkluose ir
skelbimo
lentose

Savivaldybės
administracijos vyriausiasis
civilinės saugos specialistas

II–III ketvirtis

Akcija

Savivaldybės
administracijos vyriausiasis
civilinės saugos specialistas

4.

5.

6.

7.

8.

Informacijos paskelbimas (įstaigų, įmonių, bendruomenių ir kt.) interneto
Biudžetinė įstaiga
puslapiuose: Vilkaviškio rajono savivaldybės, Vilkaviškio rajono kaimo
Vilkaviškio rajono
bendruomenių sąjungos, Vilkaviškio turizmo ir verslo centro ir kt.
priešgaisrinė tarnyba
Rekomendacijų „Kokie pavojai tyko vasaros sezono metu ir kaip jų išvengti?“ III ketvirtis
Viešinimas
Savivaldybės
paskelbimas Savivaldybės interneto svetainėje, viešinimas švietimo įstaigose
socialiniuose administracijos vyriausiasis
ir seniūnijose, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre, Vilkaviškio turizmo ir
tinkluose ir
civilinės saugos specialistas
verslo informacijos centre, Vilkaviškio ir Kybartų kultūros centruose,
skelbimo
socialiniuose tinkluose.
lentose
Informacijos apie perspėjimo sistemos patikrinimą parengimas.
Balandžio, spalio
Viešinimas
Savivaldybės
Gyventojų informavimas Savivaldybės interneto svetainėje apie atliekamą mėn.
žiniasklaidoje, administracijos vyriausiasis
perspėjimo sistemos patikrinimą, informacijos apie atliekamą perspėjimo
socialiniuose civilinės saugos specialistas
sistemos patikrinimą pateikimas Vilkaviškio krašto laikraščiui „Santaka“ ir
tinkluose ir
socialiniuose tinkluose.
skelbimo
lentose
Informacijos „Kaip elgtis kūrenimo sezono metu“ platinimas Vilkaviškio IV ketvirtis
Viešinimas
Savivaldybės
rajono švietimo pagalbos tarnybos, kultūros, sveikatos priežiūros įstaigose,
socialiniuose administracijos vyriausiasis
seniūnijose, kaimo bendruomenėse, Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos
tinkluose ir
civilinės saugos
centre ir Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje.
skelbimo
specialistas, biudžetinė
Informacijos paskelbimas internetiniuose puslapiuose: Savivaldybės interneto
lentose
įstaiga Vilkaviškio rajono
priešgaisrinė tarnyba
svetainėje.
Informacijos „Atsargiai su pirotechnika!“ tikslinimas ir platinimas švietimo IV ketvirtis
Viešinimas
Savivaldybės
įstaigose ir seniūnijose, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre, Vilkaviškio
socialiniuose administracijos vyriausiasis
turizmo ir verslo informacijos centre, Vilkaviškio ir Kybartų kultūros
tinkluose ir
civilinės saugos specialistas
centruose.
skelbimo
Informacijos paskelbimas (įstaigų, įmonių, bendruomenių ir kt.) interneto
lentose
puslapiuose: Vilkaviškio rajono savivaldybės, Vilkaviškio rajono kaimo
bendruomenių sąjungos, švietimo įstaigų, Vilkaviškio turizmo ir verslo centro,
Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo
centro, Vilkaviškio rajono sporto mokyklos, Vilkaviškio viešosios bibliotekos
ir kt.
Informacijos „Saugus elgesys ant ledo“ platinimas Vilkaviškio rajono švietimo I–II ketvirtis
Viešinimas
Savivaldybės
pagalbos tarnybos, kultūros, sveikatos priežiūros įstaigose, seniūnijose,
socialiniuose administracijos vyriausiasis
Informacijos paskelbimas internetiniuose puslapiuose: Savivaldybės interneto
tinkluose ir
civilinės saugos specialistas
svetainėje.
skelbimo

9.

Medžiagos „Saugus elgesys prie vandens“ parengimas (prie Paežerių ežero).

10.

Teorinių ir praktinių mokymų „Saugus elgesys prie vandens“ pristatymas prie I–II–III ketvirtis
Paežerių ežero.
Paežerių ežero
paplūdimys

Civilinės
saugos
teoriniai ir
praktiniai
mokymai

11.

Pamokėlės „Radiacinė ir cheminė sauga. Švarinimas “ parengimas;

I–II–III ketvirtis

12.

Pamokėles „Radiacinė ir cheminė sauga. Švarinimas“ pristatymas Vilkaviškio
rajono Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkciame centre.

Civilinės
saugos
pamokėlės

13.

Pamokėlės „Kaip suteikti pirmąją pagalbą?“ parengimas.

II–III ketvirtis

Civilinės
saugos
pamokėlės

14.

Pamokėlės „Kaip suteikti pirmąją pagalbą?“ pristatymas Vilkaviškio rajono
savivaldybės administracijoje.

Savivaldybės gydytoja,
Kauno priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba,
Vilkaviškio r. savivaldybės
Visuomenės sveikatos
biuras

15.

Virtualus moksleivių kryžiažodžio konkursas „Žinau – esu saugus“.

II ketvirtis

Konkursas
viktorina

16.

Vaikų piešinių konkursas skirtas Tarptautinei civilinės saugos dienai.

Savivaldybės
administracijos vyriausiasis
civilinės saugos specialistas
Kauno priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba

17.

Medžiagos paruošimas seminarui susitikimui su kaimo bendruomenių
atstovais, seniūnais, seniūnaičiais ir jų teritorijoje veikiančių įstaigų atstovais.
Seminaro-susitikimo „CS aktualijos ir gaisrų prevencija“, paruoštos
informacijos pristatymas Pilviškių seniūnijoje.
Seminaro-susitikimo „CS aktualijos ir gaisrų prevencija“, paruoštos
informacijos pristatymas seniūnijose.

III – IV ketvirtis

Seminaras

Savivaldybės
administracijos vyriausiasis
civilinės saugos
specialistas, biudžetinė
įstaiga Vilkaviškio rajono
priešgaisrinė tarnyba

18.
19.

I–II–III ketvirtis

lentose

Savivaldybės
administracijos vyriausiasis
civilinės saugos
specialistas,
Kauno priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba
Savivaldybės
administracijos vyriausiasis
civilinės saugos specialistas

20.
21.
22.

Seminaro-susitikimo „CS aktualijos ir gaisrų prevencija“, paruoštos
informacijos pristatymas seniūnijose.
Seminaro-susitikimo „CS aktualijos ir gaisrų prevencija“, paruoštos
informacijos pristatymas seniūnijose.
Informacijos „Kibernetinės atakos ir saugumas“ platinimas Vilkaviškio rajono
švietimo pagalbos tarnybos, kultūros, sveikatos priežiūros įstaigose,
seniūnijose,
Informacijos paskelbimas internetiniuose puslapiuose: Savivaldybės interneto
svetainėje.

____________

II–III ketvirtis

Viešinimas
socialiniuose
tinkluose ir
skelbimo
lentose

Informacinių technologijų
skyriaus vedėjas
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