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PAGD PRIE VRM ŠIAULIŲ PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO VALDYBOS 2022 METŲ 

CIVILINĖS SAUGOS TĘSTINIO MOKYMO GRAFIKAS  

 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas 

Renginio 

trukmė 
Renginio data 

Renginio 

forma 
Renginio vieta Pastabos 

1. 

 

Ekstremaliųjų situacijų operacijų 

centrų veiklos organizavimo tęstinis 

civilinės saugos mokymas  

8 val. 2022 balandžio 5 d. KMF 

Šiaulių r. savivaldybės 

administracija  Vilniaus g. 

263, Šiauliai; 

Šiaulių m. 

Jei dėl COVID-19 ligos KMF nebus 

galima, mokymas vyks nuotoliniu būdu, 

ZOOM programos pagalba 

2. 

Gyventojų apsaugos ekstremaliųjų 

situacijų atvejais organizavimo 

tęstinis civilinės saugos mokymas 

 

8 val. 2022 balandžio 19 d. KMF 

Šiaulių priešgaisrinė 

gelbėjimo valdyba, 

J. Basanavičiaus g. 89, 

Šiauliai 

Jei dėl COVID-19 ligos KMF nebus 

galima, mokymas vyks nuotoliniu būdu, 

ZOOM programos pagalba 

3. 

Ekstremaliųjų situacijų valdymo 

planų rengimo tęstinis civilinės 

saugos mokymas  

8 val. 2022 gegužės 10 d. KMF 

Šiaulių priešgaisrinė 

gelbėjimo valdyba, 

J. Basanavičiaus g. 89, 

Šiauliai 

Jei dėl COVID-19 ligos KMF nebus 

galima, mokymas vyks nuotoliniu būdu, 

ZOOM programos pagalba. 

4. 
Civilinės saugos pratybų rengimo 

tęstinis civilinės saugos mokymas 
8 val. 

 

2022 gegužės 17 d. 

 

KMF 

Šiaulių priešgaisrinė 

gelbėjimo valdyba, 

J. Basanavičiaus g. 89, 

Šiauliai 

Jei dėl COVID-19 ligos KMF nebus 

galima, mokymas vyks nuotoliniu būdu, 

ZOOM programos pagalba 

       

    KMF – kontaktinė mokymo forma 

 

      REGISTRAVIMOSI TVARKA 

Papildoma informacija: 

Jei dėl COVID-19 ligos nebus galima vesti kontaktinių Civilinės saugos mokymo užsiėmimų, visi užsiėmimai bus vedami nuotoliniu būdu, ZOOM programėlės 

pagalba. Nuotuoliniam mokymui, reikalinga asmeninė dalyvių registracija į mokymus, pateikiant šiuos duomenis: 



2  

• Vardas pavardė; 

• įstaiga (ūkio subjektas), kuriai atstovauja; 

• savivaldybė, kurioje vykdo veiklą; 

• elektroninį paštą, į kurį bus siunčiami prisijungimo prie nuotolio mokymosi ZOOM svetainės slaptažodžiai; 

• kontaktinį telefono numerį; 

• Į kokius kursus nori registruotis. 

Informaciją teikti nuo 2022-01-10 iki 2022-03-04 el. paštu vytautas.dambrauskas@vpgt.lt, nuo 2022-03-05 el. paštu egidijus.baltramaitis@vpgt.lt,   

tel.  pasiteiravimui (841) 397945. 
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