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 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo (Žin., 2009, Nr. 159-

7207 16 str. 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 8d. nutarimu Nr. 1295 

„Dėl civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 107-

5537), Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašu, Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011m. liepos 18d. įsakymu Nr. 1-225 

„Dėl civilinės saugos pratybų organizavimo ir vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ 

(Žin., Nr. 95-4509):  

 1. N u r o d a u: 

 1.1. direktorės pavaduotojui ugdymo aprūpinimui Edmundui Lukui organizuoti 

civilinės saugos stalo pratybas; 

 1.2. Civilinės saugos stalo pratybas vesti 2019 m. balandžio 4 d. 11.40 val.; 

 1.3. Civilinės saugos stalo pratybų tikslas – išnagrinėti Vilniaus Antakalnio 

gimnazijos ekstremalių situacijų valdymo planą, tobulinti gimnazijos ekstremaliųjų situacijų 

valdymo grupės veiksmus ekstremalaus įvykio atveju; 

 2. S u d a r a u Vilniaus Antakalnio gimnazijos civilinės saugos stalo pratybų  rengimo 

grupę: 

 Edmundas Lukas, direktorės pavaduotojas ugdymo aprūpinimui – grupės vadovas; 

 Rima Kuncevičienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, 

             Rima Dudzevičienė, skyriaus vedėja, 

             Violeta Kriščiūnienė, skyriaus vedėja, 

             Ramunė Dzidzevičienė, skyriaus vedėja. 

 3. T v i r t i n u Vilniaus Antakalnio gimnazijos civilinės saugos stalo pratybų 

organizacinius nurodymus  (pridedami).     

 4. Į p a r e i g o j u  Vilniaus Antakalnio gimnazijos ekstremaliųjų situacijų valdymo 

grupės narius dalyvauti civilinės saugos stalo pratybose. 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja 

laikinai einanti direktoriaus pareigas               Rimai Kuncevičienė 
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