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Kaišiadorys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies

8 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 10 punktu:

1. T v i r t i n u Kaišiadorių rajono savivaldybės papildytą gyventojų švietimo civilinės

saugos klausimais priemonių grafiką 2022 metams (toliau – Grafikas) (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjus,

seniūnus užtikrinti Grafike suplanuotų priemonių vykdymą, apie atliktą darbą pateikti ataskaitą

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriui iki 2022 m. gruodžio 10 d.

3. P a v e d u:

3.1. Rimui Kiseliui, Bendrojo skyriaus vyresniajam specialistui civilinei saugai, su šiuo

įsakymu supažindinti Grafike suplanuotų priemonių atsakingus vykdytojus;

3.2. Editai Levansavičiūtei, Bendrojo skyriaus vyriausiajai specialistei, šį įsakymą ir

grafiką paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

3.3. Voldemarui Maziliauskui, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus pavaduotojui, kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

Administracijos direktorė    Vaida Babeckienė

Parengė

Jurgita Putnikienė

2022-
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PATVIRTINTA

Kaišiadorių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2022 m.                 d.

įsakymu Nr. V1E-

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ ŠVIETIMO CIVILINĖS

SAUGOS KLAUSIMAIS PRIEMONIŲ GRAFIKAS

2022 METAMS

Eil.

nr.

Priemonė Data Atsakingas asmuo

1. Savivaldybės interneto 

svetainėje skelbti 

rekomendacijas ir atmintines 

gyventojams, straipsnius apie 

aktualias civilinės saugos 

temas.

Nuolat Edita Levansavičiūtė – Bendrojo 

skyriaus vyriausioji specialistė;

Rimas Kiselys – Bendrojo skyriaus 

vyresnysis specialistas civilinei saugai;

Danguolė Miliauskaitė – savivaldybės 

gydytoja;

Rimvydas Jankauskas – Bendrojo 

skyriaus informacinių technologijų 

sistemų administratorius;

Savivaldybės administracijos skyrių

vedėjai.

2. Savivaldybės interneto 

svetainėje, rajono laikraščiuose 

skelbti gyventojams 

rekomendacijas, kaip elgtis 

gresiant gripo ir ūmių virusinių 

kvėpavimo takų infekcijų 

epidemijai ir šią epidemiją 

paskelbus.

Iškilus 

epidemijos 

grėsmei

Rimas Kiselys – Bendrojo skyriaus 

vyresnysis specialistas civilinei saugai;

Danguolė Miliauskaitė – savivaldybės 

gydytoja;

Rimvydas Jankauskas – Bendrojo 

skyriaus informacinių technologijų 

sistemų administratorius.

3. Siekiant savivaldybės 

gyventojus informuoti civilinės

saugos tematika, parengti ir 

išplatinti lankstinukus, 

atmintines apie pavojingą 

objektą AB „Achema“, 

informaciją paskelbti 

Savivaldybės interneto 

svetainėje.

2022 m. 

balandžio, 

spalio mėn.

Edita Levansavičiūtė – Bendrojo 

skyriaus vyriausioji specialistė;

Rimas Kiselys – Bendrojo skyriaus 

vyresnysis specialistas civilinei saugai;

Alvydas Čiurinskas – Bendrojo 

skyriaus informacinių technologijų 

sistemų administratorius;

seniūnai.

4. Rajono laikraščiuose skelbti 

gyventojams rekomendacijas, 

kaip elgtis potvynio metu.

2022 m. kovo 

mėn.

Rimas Kiselys – Bendrojo skyriaus 

vyriausiasis specialistas civilinei 

saugai;

Danguolė Miliauskaitė – savivaldybės 

gydytoja.

5. Rajono laikraščiuose ir 

Savivaldybės interneto 

svetainėje informuoti 

gyventojus, ugdymo įstaigose 

–mokinius apie draudimą 

deginti sausą žolę.

2022 m. kovo, 

balandžio,

gegužės mėn.

Aplinkos apsaugos departamento prie 

Aplinkos ministerijos Kauno valdybos 

Kaišiadorių aplinkos apsaugos 

inspekcijos viršininkas ir inspektoriai;

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Kauno priešgaisrinės 

Nuorašas tikras
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Eil.

nr.

Priemonė Data Atsakingas asmuo

gelbėjimo valdybos Kaišiadorių 

priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 

viršininkas;

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 

vedėja;

ugdymo įstaigų vadovai;

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Trakų 

regioninio padalinio vadovas, 

girininkai;

Linas Lazauskas – Žemės ūkio ir 

aplinkosaugos skyriaus vedėjas;

Rimas Kiselys – Bendrojo skyriaus 

vyresnysis specialistas civilinei saugai;

seniūnai.

6. Organizuoti mokinių piešinių 

konkursus ,,Saugi vaikystė“, 

„Gaisras“.

2022 m.

vasario –

balandžio mėn.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Kauno priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos Kaišiadorių 

priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 

viršininkas;

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius;

Rimas Kiselys – Bendrojo skyriaus 

vyresnysis specialistas civilinei saugai.

7. Rajono laikraščiuose ir 

Savivaldybės interneto 

svetainėje informuoti 

gyventojus apie numatomą 

praktinį elektros sirenų 

išbandymą ir kaip elgtis 

išgirdus sirenų kaukimą.

2022 m. 

balandžio ir

spalio mėn.

Rimas Kiselys – Bendrojo skyriaus 

vyresnysis specialistas civilinei saugai;

Savivaldybės skyrių vedėjai;

seniūnai.

8. Rajono laikraščiuose, 

Savivaldybės interneto 

svetainėje skelbti gyventojams 

gaisrinės saugos 

rekomendacijas, prasidedant 

šildymo sezonui.

2022 m. spalio 

mėn.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Kauno priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos Kaišiadorių 

priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 

viršininkas;

seniūnai.

9. Rajono laikraščiuose 

Savivaldybės interneto 

svetainėje skelbti gyventojams 

rekomendacijas, kaip elgtis 

speigo, pūgų metu.

Artėjant įvykiui

arba jam įvykus

Rimas Kiselys – Bendrojo skyriaus 

vyresnysis specialistas civilinei saugai;

Danguolė Miliauskaitė – savivaldybės 

gydytoja.

10. Sudaryti seniūnijų gyventojų 

švietimo civilinės ir 

priešgaisrinės saugos 

priemonių grafikus 2022 

metams.

Iki 2022 m. 

vasario 19 d.

Seniūnai

11. Seniūnijų stenduose reguliariai 

atnaujinti aktualią civilinės 

saugos informaciją.

Nuolat Seniūnai

Nuorašas tikras
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Eil.

nr.

Priemonė Data Atsakingas asmuo

12. Pagaminti ir išplatinti plakatus 

,,Nedegink žolės“, 

„Nešiukšlink“.

2022 kovo 

mėn.

Vidmantas Malinauskas, Žemės ūkio ir

aplinkosaugos skyriaus vyriausiasis 

specialistas, ekologas

13. Organizuoti viktorinas „Būk 

saugus“, „Būk saugus, būsimas 

moksleivi“.

2022 m. 

balandžio – 

spalio mėn.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Kauno priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos Kaišiadorių 

priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 

viršininkas;

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

14. Organizuoti akcijas „Nedegink 

žolės“, „Saugus miškas“, 

„Javapjūtės“, „Kai žinau – 

namie saugiau“, „Daugiabučiai 

namai“, „Kūrenkime saugiai“, 

„Saugus būstas“.

2022 m. kovo –

gruodžio mėn.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Kauno priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos Kaišiadorių 

priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 

viršininkas;

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius;

Rimas Kiselys – Bendrojo skyriaus 

vyresnysis specialistas civilinei saugai;

seniūnai.

15. Pagrindinėse maudymosi 

vietose įrengti stendus ir juose 

paskelbti informaciją „Vandens

pavojai vasaros sezono metu“.

2022 m. kovo, 

balandžio,

gegužės mėn.

Kaišiadorių rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras;

Danguolė Miliauskaitė – savivaldybės 

gydytoja;

seniūnai.

16 Pagrindinėse maudymosi 

vietose įrengti stendus su 

gelbėjimosi ratais ir su  

informacija apie saugų elgesį 

prie vandens

2022 m. 

gegužės, 

birželio mėn.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Kauno priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos Kaišiadorių 

priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 

viršininkas;

17. Savivaldybės interneto 

svetainėje skelbti informaciją 

apie įvykusius rajono 

savivaldybės ekstremaliųjų 

situacijų komisijos posėdžius, 

juose priimtus sprendimus.

Po 

ekstremaliųjų 

situacijų 

komisijos 

posėdžių

Rimas Kiselys – Bendrojo skyriaus 

vyresnysis specialistas civilinei saugai;

Rimvydas Jankauskas – Bendrojo 

skyriaus informacinių technologijų 

sistemų administratorius.

18. Organizuoti susitikimus su 

gyventojais, seminarus, 

pasitarimus, paskaitas 

mokiniams, kurių metu būtų 

pateikiama informacija apie 

COVID-19 ligos infekciją, 

afrikinio kiaulių maro (AKM), 

paukščių gripo (PG), lėtinės 

elnių išsekimo ligos (LEIL), 

pasiutligės praktinį biologinės 

saugos priemonių, reikalavimų 

taikymą, sveiką mitybą.

Pagal

Kaišiadorių 

VMVT

planus

Marijonas Kriaučiūnas –

Valstybinės maisto ir veterinarijos 

tarnybos Kauno departamento 

Kaišiadorių skyriaus 

vedėjas–valstybinis veterinarijos 

inspektorius;

seniūnai.

Nuorašas tikras
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Eil.

nr.

Priemonė Data Atsakingas asmuo

19. Parengti informaciją apie 

gyventojų pareigas ir veiksmus 

radus nuo karo likusį 

sprogmenį arba panašų į jį ir šią

informaciją paskelbti 

Savivaldybės interneto 

svetainėje.

2022 vasario 

mėn.

Rimas Kiselys – Bendrojo skyriaus 

vyresnysis specialistas civilinei saugai;

Rimvydas Jankauskas – Bendrojo 

skyriaus informacinių technologijų 

sistemų administratorius.

20. Organizuoti susitikimus su 

rajono gyventojais seniūnijose 

ir supažindinti juos su 

aktualiomis civilinės saugos 

temomis:

- Kaišiadorių rajono 

savivaldybės Rizikos analizė;

- Gyventojų įspėjimas įvykus 

įvykiui, ekstremaliajam įvykiui,

gręsiant ekstremaliajai 

situacijai;

- Gyventojų veiksmai, įvykus 

avarijai Astravo AE;

- Saugus elgesys ir veiksmai 

gresiant ar susidarius 

ekstremaliajai situacijai;

- Kas yra Kolektyvinės 

apsaugos statinys (KAS), 

slėptuvė?

- Išvykimo krepšys.

Pagal 

Administracijos

direktoriaus 

patvirtintą 

grafiką

Voldemaras Maziliauskas – 

Administracijos direktoriaus 

pavaduotojas;

Seniūnai;

Edita Levansavičiūtė – Bendrojo 

skyriaus vyriausioji specialistė;

Rimas Kiselys – Bendrojo skyriaus 

vyresnysis specialistas civilinei saugai;

Danguolė Miliauskaitė – savivaldybės 

gydytoja;

Rimvydas Jankauskas – Bendrojo 

skyriaus informacinių technologijų 

sistemų administratorius; 

Savivaldybės administracijos skyrių

vedėjai.

21. Supažindinti Kaišiadorių rajono

savivaldybės institucijų, 

įstaigų, kitų įstaigų, ūkio

Subjektų ir rajono gyventojus 

su krašto apsaugos sistemos 

specialistų, Ugniagesių 

gelbėtojų mokyklos Civilinės 

saugos mokymo centro 

darbuotojų parengtu leidiniu 

„Ką turime žinoti apie 

pasirengimą 

ekstremaliosioms situacijoms 

ir karo metui“

2022 m. III-IV 

ketv.

Voldemaras Maziliauskas – 

Administracijos direktoriaus 

pavaduotojas;

Seniūnai;

Edita Levansavičiūtė – Bendrojo 

skyriaus vyriausioji specialistė;

Rimas Kiselys – Bendrojo skyriaus 

vyresnysis specialistas civilinei saugai;

Danguolė Miliauskaitė – savivaldybės 

gydytoja;

Rimvydas Jankauskas – Bendrojo 

skyriaus informacinių technologijų 

sistemų administratorius; 

Savivaldybės administracijos skyrių

vedėjai.
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