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TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  

DIREKTORIUS 

 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS 

ŠVIETIMO 2022 M. PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2022 m. sausio 18 d. Nr. A1-68        

 Telšiai  

  

  

 

 

  

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 

punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 10 punktu ir Civilinės saugos 

mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. 

nutarimu Nr. 718 ,,Dėl Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo”, 34 punktu: 

1. T v i r t i n u Telšių rajono savivaldybės gyventojų civilinės saugos švietimo 2022 m. 

priemonių planą (pridedama). 

2. P a v e d u Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Statybos 

ir urbanistikos skyriaus Aplinkos ir civilinės saugos poskyrio vyriausiajai specialistei Astai 

Mockevičienei paskelbti įsakymą savivaldybės internetinėje svetainėje www.telsiai.lt.  

3. N u s t a t a u, kad šio įsakymo vykdymą kontroliuoja Administracijos Statybos ir 

urbanistikos skyriaus Aplinkos ir civilinės saugos poskyrio vedėjas. 

 

 

 

 

  

Administracijos direktorius  Tomas Katkus 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė     

 

Asta Mockevičienė 

2022-01-13 

 

http://www.telsiai.lt/
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 PATVIRTINTA 

Telšių rajono savivaldybės  

administracijos direktoriaus 

2022 m. sausio 18  d. 

įsakymu Nr. A1-68  

 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS ŠVIETIMO 

2022 M. PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Data  Priemonės pavadinimas Priemonės vieta Vykdytojas 

Nuolat Gyventojų informavimas 

apie potencialius pavojus, 

publikuojant  straipsnius 

saugos klausimais 

interneto tinklalapyje, 

spaudoje 

Savivaldybės 

interneto svetainė 

www.telsiai.lt, 

regioninė spauda 

Telšių rajono savivaldybės 

administracija, Telšių 

visuomenės sveikatos 

biuras, Operacijų centras  

II-IV ketvirčiai Visuomenės informavimas 

apie gyventojų perspėjimo 

ir informavimo sistemos 

patikrinimą, kurio metu 

bus įjungiamos garsinės 

elektros sirenos 

Informacijos 

viešinimas 

savivaldybės 

interneto svetainėje, 

žiniasklaidoje 

 

Telšių rajono savivaldybės 

administracija 

Pagal poreikį Susitikimai su sveikatos 

įstaigų administracija, 

mokomasis seminaras 

civilinės saugos klausimais 

„ZOOM“ 

platformoje 

Telšių rajono savivaldybės 

administracija, Telšių 

visuomenės sveikatos 

biuras, sveikatos priežiūros 

įstaigos 

II ir IV ketvirtis Susitikimas su švietimo 

įstaigos bendruomene, 

mokomasis seminaras 

civilinės saugos klausimais 

Telšių r. Luokės 

Vytauto Kleivos 

gimnazija, 

,,Atžalyno“ 

progimnazija 

Telšių rajono savivaldybės 

administracija, Telšių 

visuomenės sveikatos 

biuras, Švietimo įstaigų 

administracija 

I-IV ketvirčiai Atmintinių (lankstinukų) 

apie potencialius pavojus 

ir galinčias susidaryti 

ekstremaliąsias situacijas 

atnaujinimas ir viešinimas 

Savivaldybės 

seniūnijos, švietimo, 

socialinės globos, 

sveikatos priežiūros 

įstaigos 

Telšių rajono savivaldybės 

administracija, seniūnijos, 

Švietimo, sveikatos, 

socialinės įstaigos,  

Savivaldybės priešgaisrinė 

tarnyba 

II-IV ketvirčiai Susitikimas su seniūnijos 

bendruomene, gyventojų 

švietimas priešgaisrinės 

saugos klausimais 

Telšių rajono 

savivaldybės 

seniūnijos 

Telšių rajono savivaldybės 

administracija, 

Savivaldybės priešgaisrinė 

tarnyba 

III ketvirtis Susitikimai-akcijos su 

moksleiviais „Saugios 

atostogos“ 

Dienos centrų 

vasaros stovyklos 

Telšių rajono savivaldybės 

administracija, Telšių 

visuomenės sveikatos 

biuras, Šiaulių PGV CSS  

III ketvirtis Susitikimas su 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigos bendruomene, 

civilinės saugos pamokėlė 

darželio auklėtiniams 

Telšių lopšelis-

darželis ,,Saulutė“ 

Telšių rajono savivaldybės 

administracija, 

Savivaldybės priešgaisrinė 

tarnyba, lopšelio-darželio 

administracija 

__________________ 

http://www.telsiai.lt/

