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VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „ SANTAKOS“ GIMNAZIJOS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ 

2019–2021 M. PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 

        
Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo/įvykdymo terminas Atsakingi 

vykdytojai 

Laukiamas rezultatas (tikslas) Vertinimo kriterijus Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė 
2019 

metai 

2020 

metai 

2021 

metai 

B E N D R O S I O S  P R I E M O N Ė S 

1. Parengti 2019 - 2021 metų 

ekstremaliųjų situacijų 

prevencijos priemonių 

planą. 

I ketvirtis – – Asmuo, 

atsakingas 

už civilinę 

saugą 

Numatytos priemonės: gerinančios 

gimnazijos pasirengimą reaguoti ir 

likviduoti ekstremaliąsias situacijas ir 

padarinius, didinančios dirbančiųjų 

saugumą, mažinančios galimo pavojaus 

tikimybę ir padarinius. 

Parengtas prevencijos 

priemonių planas per 

einamuosius metus 

(skaičius). 

1 

2. Įvertinti ekstremaliųjų 

situacijų prevencijos 

priemonių plano 

veiksmingumą ir prireikus 

planą patikslinti. 

II 

ketvirtis 

I 

ketvirtis 

I  

ketvirtis 

Asmuo, 

atsakingas 

už civilinę 

saugą 

Bus įvertintas įvykdytų priemonių 

veiksmingumas ir užtikrinta prevencijos 

priemonių atitiktis esamoms grėsmėms ir 

rizikoms. 

Priemonių, kurių 

veiksmingumas 

įvertintas, dalis (proc.). 

Patikslintas prevencijos 

priemonių planas per 

einamuosius metus  

(skaičius). 

100 

 

 

 

 

1 

 

 

3. Paskelbti gimnazijos 

interneto svetainėje 2019–

2021 m. ekstremaliųjų 

situacijų prevencijos 

priemonių planą, jo 

pakeitimus. 

I ketvirtis I ketvirtis I ketvirtis Asmuo, 

atsakingas 

už civilinę 

saugą 

Informuoti darbuotojai apie  ekstremaliųjų 

situacijų prevencijos priemones ir jų 

įgyvendinimą. 

Paskelbtas gimnazijos 

interneto svetainėje 

ekstremaliųjų situacijų 

prevencijos priemonių 

planas, jo pakeitimai 

(skaičius).  

1 

4. Peržiūrėti ir prireikus 

atnaujinti gimnazijos 

galimų pavojų ir 

ekstremaliųjų situacijų 

I ketvirtis – – Asmuo, 

atsakingas 

už civilinę 

saugą 

Nustatyti galimi pavojai, įvertintas 

ekstremaliųjų situacijų rizikos lygis ir 

numatytos rizikos valdymo priemonės. 

Peržiūrėta galimų 

pavojų ir ekstremaliųjų 

situacijų rizikos analizė 

(skaičius). 

1 



Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo/įvykdymo terminas Atsakingi 

vykdytojai 

Laukiamas rezultatas (tikslas) Vertinimo kriterijus Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė 
2019 

metai 

2020 

metai 

2021 

metai 

rizikos analizę 

5. Peržiūrėti ir prireikus 

atnaujinti gimnazijos 

ekstremaliųjų situacijų 

valdymo planą. 

I 

 ketvirtis 

II 

ketvirtis 

II 

ketvirtis 

Asmuo, 

atsakingas 

už civilinę 

saugą 

Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane bus 

numatytas geresnis pasirengimas 

ekstremaliųjų situacijų valdymui.  

Peržiūrėtas ir prireikus 

atnaujintas 

ekstremaliųjų situacijų 

valdymo planas 

(skaičius). 

1 

6. 6.1. Organizuoti civilinės 

saugos stalo pratybas. 

II 

ketvirtis 

– II 

ketvirtis 

Direktorius,  

asmuo, 

atsakingas 

už civilinę 

saugą, 

žmogaus 

saugos 

mokytojas 

Bus išbandytas gimnazijos ekstremaliųjų 

situacijų valdymo plane numatytų pavojų 

valdymas, tobulinamas gimnazijos narių 

gebėjimas reaguoti į kilusias 

ekstremaliąsias situacijas. 

Surengta pratybų per 

einamuosius metus 

(skaičius). 

1 

6.2. Organizuoti civilinės 

saugos funkcines pratybas. 

– II 

ketvirtis 

– Direktorius,  

asmuo, 

atsakingas 

už civilinę 

saugą, 

žmogaus 

saugos 

mokytojas 
 

Bus įvertintas gimnazijos darbuotojų, 

mokinių pasirengimas vykdyti konkrečias 

funkcijas, numatytas gimnazijos 

ekstremaliųjų situacijų valdymo plane. 

Surengta pratybų per 

einamuosius metus 

(skaičius). 

1 

7. Parengti gimnazijos  

darbuotojų civilinės saugos 

mokymo planą. 

I ketvirtis I ketvirtis I ketvirtis Asmuo, 

atsakingas 

už civilinę 

saugą 

Bus suplanuotas darbuotojų civilinės 

saugos mokymas. 

Parengta mokymo planų 

per einamuosius metus 

(skaičius). 

1 

8. Vykdyti civilinės saugos 

mokymus gimnazijos 

darbuotojams. 

 

Pagal 

mokymo 

planą 

Pagal 

mokymo 

planą 

Pagal 

mokymo 

planą 

Asmuo, 

atsakingas 

už civilinę 

saugą 

Darbuotojai bus mokomi ir rengiami, kaip 

elgtis gresiant ar susidarius 

ekstremaliosioms situacijoms. 

Vykdyta mokymų per 

einamuosius metus 

(skaičius). 

4 

S P E C I A L I O S I O S  P R I E M O N Ė S 

GALIMIEMS GAMTINIAMS PAVOJAMS: 
Stichiniams ir katastrofiniams meteorologiniams reiškiniams (maksimalus vėjo greitis, smarkus lietus, kruša, smarkus snygis, pūga, lijundra, smarkus sudėtinis 

apšalas, speigas, tirštas rūkas, šalna aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpiu, kaitra, sausra aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpiu, uraganas, labai smarkus 

lietus, labai smarkus snygis, labai smarki pūga, smarkus speigas): 

 



Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo/įvykdymo terminas Atsakingi 

vykdytojai 

Laukiamas rezultatas (tikslas) Vertinimo kriterijus Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė 
2019 

metai 

2020 

metai 

2021 

metai 

9. Organizuoti darbuotojų 

pasitarimą apie pasirengimą 

šaltajam metų periodui 

(sutrikus šilumos, elektros 

energijos tiekimui, įvykus 

komunalinių sistemų 

avarijai). 

Spalio 

mėn. 

Spalio 
mėn. 

Spalio 

mėn. 

Asmuo, 

atsakingas 

už civilinę 

saugą 

Aptariama kaip geriau pasirengti šaltajam 

metų periodui ir kaip elgtis susidarius 

ekstremaliosioms situacijoms. 

Organizuotų pasitarimų 

per einamuosius metus 

(skaičius). 

1 

10. Peržiūrėti ir patikslinti 

asmenų, atsakingų už 

pagalbos teikimą šaltuoju 

metų periodu, kontaktinius 

duomenis. 

Spalio 

mėn. 

Spalio 
mėn. 

Spalio 

mėn. 

Asmuo, 

atsakingas 

už civilinę 

saugą 

Atnaujinti kontaktai leis operatyviau keistis 

informacija tarp atsakingų asmenų. Bus 

greičiau priimami sprendimai dėl padarinių 

likvidavimo. 

Patikslinta sąrašų per 

einamuosius metus 

(skaičius). 

1 

11. Darbuotojų, mokinių 

perspėjimo organizavimas 

ir rekomendacijų, kaip 

elgtis prieš stichinį ar 

katastrofinį meteorologinį 

reiškinį ir jo metu, teikimas. 

Gavus 

informa- 

ciją 

Gavus 

informa- 

ciją 

Gavus 

informa- 

ciją 

Asmuo, 

atsakingas 

už civilinę 

saugą 

Žmogaus 

saugos 

mokytojas 

Gimnazijos darbuotojai, mokiniai bus 

perspėti apie prognozuojamą stichinį ir 

katastrofinį meteorologinį reiškinį bei 

supažindinti, kaip elgtis prieš ir reiškinio 

metu. 

Organizuota perspėjimų 

nuo gautos informacijos 

per einamuosius metus 

(proc.). 

100 

Pavojingoms užkrečiamosioms ligoms: 

12. Rengti ir teikti informaciją 

bei rekomendacijas apie 

būtinas naudoti priemones 

pavojingos ar ypač 

užkrečiamos ligos atveju, 

pandemijos metu. 

Epide-

minio 

serga-

mumo 

sezoniniu 

gripu ir 

ŪVKTI 

padidė-

jimo 

metu 

Epide-

minio 

serga-

mumo 

(pandemi

jos 

COVID-

19 metu), 

sezoniniu 

gripu ir 

ŪVKTI 

padidė-

jimo 

metu 

Epide-

minio 

serga-

mumo 

sezoniniu 

gripu ir 

ŪVKTI 

padidė-

jimo 

metu 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

Bus ribojamas užkrečiamųjų ligų plitimas, 

sumažės gyventojų sergamumas. 

 

 

Vykdytų profilaktikos  

priemonių per 

einamuosius metus 

(skaičius). 

3 

Gyvūnų ir augalų ligoms: 

13. Organizuoti darbuotojų, 

mokinių perspėjimą apie 

Gavus 

informa- 

Gavus 

informa- 

Gavus 

informa- 

Sveikatos 

priežiūros 

Sumažės pavojingos ligos plitimas ir 

padariniai. 

Organizuota 

informacijos teikimų 
100 

 



Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo/įvykdymo terminas Atsakingi 

vykdytojai 

Laukiamas rezultatas (tikslas) Vertinimo kriterijus Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė 
2019 

metai 

2020 

metai 

2021 

metai 

gyvūnų ar augalų ligų 

plitimą, teikti specialistų 

rekomendacijas, kaip elgtis 

plintant ligoms. 

ciją ciją ciją specialistė 

Žmogaus 

saugos 

mokytojas 

nuo gautos informacijos 

per einamuosius metus  

(proc.). 

Vabzdžių antplūdžiui, žuvų dusimams, laukinių žvėrių ir paukščių badui: 

14. Atmintinių darbuotojams, 

mokiniams pateikimas kaip 

elgtis esant pavojams. 

Gavus 

informa- 

ciją 

Gavus 

informa- 

ciją 

Gavus 

informa- 

ciją 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

Žmogaus 

saugos 

mokytojas 

Padidės darbuotojų, mokinių saugumas; 

sumažės galimo pavojaus padariniai 

gyvūnijai. 

Parengta atmintinių nuo 

gautos informacijos per 

einamuosius metus 

(proc.). 

100 

ŽMOGAUS VEIKLOS SUKELTIEMS PAVOJAMS 
Įvykiams transportuojant pavojingąjį krovinį ir transporto avarijoms (geležinkelio, oro, vandens, automobilių); transporto avarijoms (geležinkelio, oro, vandens, 

automobilių); naftos produktų išsiliejimams: 

15. Organizuoti darbuotojų, 

mokinių perspėjimą apie 

avarijas ir teikti 

rekomendacijas apie 

apsisaugojimo būdus. 

Gavus 

informa- 

ciją 

Gavus 

informa- 

ciją 

Gavus 

informa- 

ciją 

Asmuo, 

atsakingas 

už civilinę 

saugą 

Žmogaus 

saugos 

mokytojas 

Padidės darbuotojų, mokinių saugumas, 

pagerės visuomenės savisaugos kultūros 

lygis. 

Organizuota perspėjimų 

nuo gautos informacijos 

per einamuosius metus  

(proc.). 

100 

Pavojingiems radiniams: 

16. Vykdyti priemones, rastų 

sprogmenų sprogimo 

sukeltos ekstremaliosios 

situacijos prevencijai 

užtikrinti. 

Pagal 

darbuo-

tojų 

civilinės 

saugos 

mokymo 

planą. 

Pagal 

darbuo-

tojų 

civilinės 

saugos 

mokymo 

planą 

Pagal 

darbuo-

tojų 

civilinės 

saugos 

mokymo 

planą 

Asmuo, 

atsakingas 

už civilinę 

saugą 

Žmogaus 

saugos 

mokytojas 

Darbuotojai, mokiniai bus supažindinti, 

kaip elgtis pavojingų radinių atveju 

ir apsisaugojimo nuo jų.  

 

Organizuota priemonių 

per einamuosius metus 

(skaičius). 

1 

Gamtiniams ir kitiems gaisrams (pastatuose, statiniuose, transporte): 

17. Darbuotojų, mokinių 

informavimas apie gaisrų 

(gamtinių ir kt.) pavojų, 

galimus gaisrų padarinius, 

administracinę atsakomybę 

už gaisrinės saugos 

reikalavimų nesilaikymą. 

II 

ketvirtis 

II 

ketvirtis 

II 

ketvirtis 

Asmuo, 

atsakingas 

už civilinę 

saugą 

Žmogaus 

saugos 

mokytojas 

Darbuotojai, mokiniai  bus supažindinti su 

saugaus elgesio taisyklėmis gamtoje, 

gyvenamojoje teritorijoje, suteiktos žinios, 

kaip išvengti gaisro ir kaip elgtis jam kilus. 

Organizuota priemonių 

per einamuosius metus 

(skaičius). 

2 



Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo/įvykdymo terminas Atsakingi 

vykdytojai 

Laukiamas rezultatas (tikslas) Vertinimo kriterijus Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė 
2019 

metai 

2020 

metai 

2021 

metai 

18. Informacijos teikimas apie  

miško išteklių naudojimo 

laikiną uždraudimą ar 

apribojimas esant 

padidintam miškų gaisrų 

pavojui. 

Gavus 

informa- 

ciją 

Gavus 

informa- 

ciją 

Gavus 

informa- 

ciją 

Asmuo, 

atsakingas 

už civilinę 

saugą 

 Žmogaus 

saugos 

mokytojas 

Sumažinti miško gaisrų pavojų, vykdyti jų 

prevenciją. 

Organizuota apribojimų 

pagal teikimus per 

einamuosius metus 

(proc.). 

100 

Maisto taršai: 

19. Informacijos apie galimą 

maisto taršą ir 

rekomendacijų apie saugų 

naudojimą teikimas. 

Gavus 

informa- 

ciją 

Gavus 

informa- 

ciją 

Gavus 

informa- 

ciją 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

Žmogaus 

saugos 

mokytojas 

Bus apsaugota žmonių ir gyvūnų sveikata 

nuo žalingo kenksmingų medžiagų 

poveikio. 

Pateikta informacijos ir 

rekomendacijų nuo 

gautos informacijos per 

einamuosius metus 

(proc.). 

 

100 

Visuomenės neramumams, susibūrimams, riaušėms, nusikaltimams, nusikalstamiems neramumams, gaujų siautėjimui, karinei atakai, maišui, sukilimui, masiniam 

užsieniečių antplūdžiui, žmonių grobimams, įkaitų paėmimams, streikams, sabotažams, diversijoms, teroristiniams išpuoliams: 

20. Organizuoti informacijos 

teikimą darbuotojams, 

mokiniams apie 

susidariusią situaciją ir 

būtinas vykdyti priemones. 

Gavus 

informa-

ciją 

Gavus 

informa-

ciją 

Gavus 

informa-

ciją 

Direktorius 

Asmuo, 

atsakingas 

už civilinę 

saugą 

Žmogaus 

saugos 

mokytojas 

 

Darbuotojai, mokiniai  bus informuoti apie 

pavojų, padidės gyventojų saugumas. 

Organizuota perspėjimų 

nuo gautos informacijos 

(proc.). 

100 

 

 

______________________________ 


