
 

 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL VILNIAUS PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO VALDYBOS 2021 

METŲ CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO KURSŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO 

 

2021 m. sausio     d. Nr. 1-7- 

Vilnius 

              Vadovaudamasis Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 718  „Dėl  civilinės saugos mokymo tvarkos  aprašo 

patvirtinimo“ 31 punktu: 

                1. T v i r t i n u  Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo  departamento  prie  Vidaus reikalų 

ministerijos Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2021 metų civilinės  saugos  mokymų  kursų 

grafiką (pridedama). 

                2. P a v e d u  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus viršininkui vidaus 

tarnybos majorui Donatui Gurevičiui, vadovaujantis šio įsakymo 1 punktu patvirtintu grafiku, 

organizuoti civilinės saugos mokymus. 

 

 

 

Direktoriaus įgaliotas  

Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 

viršininkas vidaus tarnybos pulkininkas                                        Vidas Kerševičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO  

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  

DIREKTORIUS 

 

Elektroninio dokumento nuorašas



   PATVIRTINTA  
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie vidaus reikalų 

ministerijos direktoriaus  
                                                                                                                                                                                                             2021 m. sausio    d. įsakymu Nr.  

  

PRIŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENT PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  

VILNIAUS PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO VALDYBOS 2021 METŲ CIVILINĖS SAUGOS MOKYMŲ KURSŲ  
GRAFIKAS  

Eil. 

Nr.  
Mokymo programos pavadinimas  Vasaris  Kovas  Balandis  Birželis  Rugsėjis  Spalis  Lapkritis  

1.  Savivaldybių, ūkio subjektų ekstremaliųjų situacijų 

operacijų centrų narių įvadinio civilinės saugos mokymo 

programa  

       2413,9        96  164 151 63       414 

2.  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 programa  

 1714     1014 

3.  Ūkio subjektų ir įstaigų, kuriuose nuolat ar laikinai būna žmonių, 

vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos 

mokymo programa  

314    2214 205  

4.  Gamybinės paskirties ūkio subjektų vadovų arba  

jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos  

mokymo programa  

  1514     

5.  Ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų, atsakingų už civilinę 

saugą, įvadinio civilinės  

saugos mokymo programa  

1714    2314 273 31 

6.  Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo tęstinio civilinės 

saugos mokymo programa  
  714   1410  

7.  Civilinės saugos pratybų rengimo tęstinio civilinės saugos 

mokymo programa  
  2114     

8.  Gyventojų apsaugos ekstremaliųjų situacijų atvejais tęstinio 

civilinės saugos mokymo programa  
     714  

9.  Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų veiklos organizavimo 

tęstinio civilinės saugos mokymo programa 
  

 

      228,9 3013  2014 175 

10. Ūkio subjektų teikiančių formaliojo ir neformaliojo mokymo 

paslaugas tęstinio mokymo programa 
 248,25 8   295  241 

1 – Alytaus m. savivaldybė      4 – Elektrėnų savivaldybė          7 – Širvintų r. sav.                 10  – Ukmergės r. sav.   13 –Vilniaus r. sav. 

2 – Alytaus r. savivaldybė       5 – Lazdijų r. savivaldybė          8 – Švenčionių r. sav.            11 – Varėnos r. sav.       14 –Vilniaus PGV 

3 – Druskininkų savivaldybė   6  –Šalčininkų r. savivaldybė     9 –Trakų r. savivaldybė         12 – Vilniaus m. sav. 
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