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LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ 2020 – 2022 M. PREVENCIJOS PRIEMONIŲ 

PLANAS 
 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Tikslai Vykdymo laikotarpis (metai), 
įvykdymo terminai 

Atsakingi 
vykdytojai 

Vertinimo 
kriterijai ir jų reikšmės 

Pastabos 

2020 
metams 

2021 
metams 

2022 
metams 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKĄ ŠALINANČIOS IR (AR) MAŽINANČIOS PRIEMONĖS 

1. Ekstremaliųjų situacijų 
prevencijos priemonių 
plano peržiūrėjimas/ 
atnaujinimas/ tikslinimas 

Užtikrinti prevencinių 
priemonių planavimą ir 
įgyvendinimą, stiprinti 
pasitikėjimą civilinės 
saugos sistemos veikla 

Iki gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Direktorius, 
darbuotojai 
atsakingi už 
civilinę saugą 

ESPPP peržiūrėjimo/ 
atnaujinimo/ 
tikslinimo skaičius ne 
mažiau kaip kartą per metus 

 

2. Ekstremaliųjų situacijų 
valdymo plano taisymas/ 
tikslinimas/koregavimas 

Tiksliau įvertinti 
pavojus, o jiems iškilus 
tinkamai pasielgti, o taip 
pat greičiau atlikti 
atkuriamuosius darbus 

Iki gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Direktorius, 
darbuotojai 
atsakingi už 
civilinę saugą 

ESVP taisymo/ 
tikslinimo/ koregavimo 
skaičius ne mažiau kaip kartą 
per metus 

 

3. Galimų pavojų ir 
ekstremaliųjų situacijų 
rizikos analizės 
peržiūrėjimas/ 
atnaujinimas 

Geriau pažinti 
analizuojamą 
aplinką, objektyviai 
suvokti ekstremaliųjų 
situacijų riziką. 

Iki gruodžio 
31 d. 

- - Atsakingas už 
civilinę saugą 

Galimų pavojų ir ekstremaliųjų 
situacijų rizikos analizės 
peržiūrėjimo/ atnaujinimo 
skaičius nemažiau kaip kartą 
per trejus metus 

 

4. Darbuotojų civilinės 
saugos mokymo tvarkos 
aprašo peržiūrėjimas/ 
atnaujinimas 

Laiku atnaujinti 
Darbuotojų civilinės 
saugos mokymo tvarkos 
aprašą. 

Iki balandžio 
30 d. 

Iki balandžio 
30 d. 

Iki balandžio 
30 d. 

Direktorius, 
darbuotojai 
atsakingi už 
civilinę saugą 

Darbuotojų civilinės saugos 
mokymo tvarkos 
aprašo peržiūrėjimo/ 
atnaujinimo skaičius ne 
mažiau kaip kartą per metus 
 

 



LABAI DIDELĖS, DIDELĖS IR VIDUTINĖS RIZIKOS GALIMŲ PAVOJŲ MAŽINIMO PRIEMONĖ 
Gaisrai ir sprogimai 

5. Gesintuvų patikros 
atlikimo organizavimas 

Patikrinti gesintuvus 
mažinant gaisrų 
pavojaus riziką 

Iki kovo 30d. Iki kovo 30d. Iki kovo 30d. Direktorius, 
Darbuotojas 
atsakingas už 
priešgaisrinę 
saugą 

Visų gesintuvų 
patikrinimų 
skaičius kartą per metus 

 

6. Pasiruošimo šildymo 
sezonui kontrolė, 
atkreipiant sustiprintą 
dėmesį į priešgaisrinę 
saugą 

Tinkamai 
pasiruošti šildymo 
sezonui, atkreipiant 
sustiprintą dėmesį į 
priešgaisrinę saugą. 

III ketvirtis III ketvirtis III ketvirtis Direktorius, 
darbuotojas 
atsakingas už 
priešgaisrinę 
saugą 

Kontrolės 
šildymo sezonui 
žymos skaičius ne mažiau kaip 
kartą per metus 

 

7. Informacijos darbuotojams,
vaikams apie gaisrų 
pavojus, jų padarinius, 
prevencijos priemones ir 
apsisaugojimo būdus, 
teikimas 

Mažinti gaisrų ir 
sprogimų pavojaus 
riziką 

Iki gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Direktorius, 
darbuotojai 
atsakingi už 
civilinę saugą, 
grupių 
pedagogai 

Teikiamos informacijos 
bendruomenei apie gaisrus 
fiksavimo skaičius ne 
mažiau kaip kartą per metus 

Direktoriaus 
įsakyme 
nustatyta 
tvarka 

Pavojingos užkrečiamos ligos 
8. Informacijos teikimas 

darbuotojams, ugdytinių 
tėvams apie priemones, 
kurių reikėtų imtis ligų, 
epidemijų metu, siekiant 
apsisaugoti nuo susirgimų 

Mažinti užkrečiamųjų 
ligų pavojaus riziką 

Iki gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Direktorius, 
Darbuotojai 
atsakingi už 
civilinę saugą, 
grupių 
pedagogai 

Teikiamos informacijos 
bendruomenei apie pavojingas 
užkrečiamąsias 
ligas fiksavimo skaičius ne 
mažiau kaip kartą per metus 

Bendradarbiav
imas 
su Lazdijų 
visuomenės 
sveikatos 
centru 

9. Ekstremaliųjų situacijų 
valdymo plano 
pasirengimo gripo 
epidemijai priemonių 
nustatymo peržiūrėjimas/ 
atnaujinimas 

Mažinti gripo 
epidemijos 
pavojaus riziką. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Direktorius, 
darbuotojai 
atsakingi už 
civilinę saugą 

ESVP pasirengimo gripo 
Epidemijai priemonių 
peržiūrėjimo/atnaujinimo 
skaičius ne mažiau kaip kartą 
per metus 

 

Smarkus vėjas (škvalas, uraganas) 
10. Informacijos ir 

rekomendacijų 
Mažinti  
pavojaus riziką 

Iki gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Direktorius, 
darbuotojai 
atsakingi už 

Teikiamos informacijos 
bendruomenei apie škvalą, 

Direktoriaus 
įsakyme 
nustatyta 
tvarka 



darbuotojams, kaip elgtis 
prieš meteorologinį reiškinį 
ir jo metu, teikimas 

civilinę saugą uraganą fiksavimo skaičius ne 
mažiau kaip kartą per metus 

Transporto įvykiai, susiję su automobilių kelių eismu, vežant pavojingą krovinį 
11. Informacijos, 

rekomendacijų 
darbuotojams, vaikams 
kaip elgtis įvykus 
transporto įvykiui ir apie 
būtinus apsisaugojimo 
veiksmus, teikimas 

Sumažinti galimų 
pavojų, susijusių su 
automobilių kelių 
eismu, vežant 
pavojingą krovinį, 
riziką 

Iki gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Direktorius, 
darbuotojai 
atsakingi už 
civilinę 
saugą, grupių 
pedagogai 

Teikiamos informacijos 
bendruomenei apie transporto 
įvykius fiksavimo 
skaičius ne mažiau kaip kartą 
per metus 

Direktoriaus 
įsakyme 
nustatyta 
tvarka 

Pavojingas radinys 
12. Informacijos, 

rekomendacijų 
darbuotojams, vaikams 
kaip elgtis radus pavojingą 
radinį ir apie būtinus 
apsisaugojimo veiksmus, 
teikimas 

Mažinti pavojingo 
radinio pavojaus 
riziką 

Iki gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Direktorius, 
darbuotojai 
atsakingi už 
civilinę 
saugą, grupių 
pedagogai 

Teikiamos informacijos 
bendruomenei apie pavojingą 
radinį fiksavimo 
skaičius ne mažiau kaip kartą 
per metus 

Direktoriaus 
įsakyme 
nustatyta 
tvarka 

Pranešimas apie teroristinį nusikaltimą, įkaitų paėmimas, teroristiniai išpuoliai 
13. Informacijos darbuotojams,

vaikams apie elgesį gavus 
pranešimą apie gresiantį 
teroristinį nusikaltimą ir 
būtinus veiksmus, teikimas 

Padėti darbuotojams, 
vaikams įgyti būtinų 
žinių apie teroristinį 
nusikaltimą ir formuoti 
savarankišką 
mąstyseną 

Iki gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Direktorius, 
darbuotojai 
atsakingi už 
civilinę 
saugą, grupių 
pedagogai 

Teikiamos informacijos 
bendruomenei apie terorą 
fiksavimo skaičius ne mažiau 
kaip kartą per metus 

Direktoriaus 
įsakyme 
nustatyta 
tvarka 

14. Darbuotojų, vaikų 
evakavimo 
organizavimo tvarkos iš 
pavojaus zonos tikslinimas 

Patikslinti žmonių 
evakavimo 
organizavimo 
tvarką 

Iki birželio 
30 d. 

Iki birželio 
30 d. 

Iki birželio 
30 d. 

Direktorius, 
darbuotojai 
atsakingi už 
civilinę 
saugą 

Darbuotojų, vaikų 
evakavimo iš pavojaus zonos 
organizavimo 
tvarkos tikslinimo skaičius ne 
mažiau kaip kartą 
per metus 

 

Speigas (didelis šaltis), smarkus snygis, smarki pūga 
15. Šildymo sistemos 

techninės 
Tinkamai prižiūrėti 
šildymo sistemos 

Iki gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Direktorius, Šildymo sistemos techninės 
būklės priežiūros 

 



būklės kontrolė techninę būklę asmuo 
atsakingas už 
šilumos ūkį 

fiksavimo skaičius 

16. Informacijos darbuotojams,
vaikams apie didelio 
šalčio, 
pūgų keliamus pavojus ir 
saugų elgesį šių reiškinių 
metu, teikimas 

Mažinti didelio 
šalčio, pūgų 
keliamų pavojų 
riziką 

Iki gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Direktorius, 
darbuotojai 
atsakingi už 
civilinę saugą, 
grupių 
pedagogai 

Teikiamos informacijos 
bendruomenei apie speigą, 
smarkų snygį, pūgą fiksavimo 
skaičius ne mažiau kaip kartą 
per metus 

Direktoriaus 
įsakyme 
nustatyta 
tvarka 

DIDINANČIOS GYVENTOJŲ SAUGUMĄ GRESIANT AR SUSIDARIUS EKSTREMALIOSIOMS SITUACIJOMS 
17. Darbuotojų telefonų 

nustatymo PAGD 
perspėjimo pranešimų 
priėmimui apie galimus 
pavojus sistemos 
aktyvavimas/patikrinimas 

Aktyvuoti (patikrinti) 
kiekvieno darbuotojo 
mobiliajame telefone 
korinio transliavimo 
funkciją nepriklausomai 
nuo to, kokios kartos 
mobiliojo ryšio tinklais 
jie naudojasi 

Iki gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Direktorius, 
darbuotojai 
atsakingi už 
civilinę 
saugą 

PAGD perspėjimo 
pranešimų priėmimui apie 
galimus pavojus sistemos 
aktyvavimo žymų skaičius 
lentelėje 

Nustatymo 
instrukcijos 
pateikiamos 
puslapyje 
http://gpis. 
vpgt.lt 

18. Civilinės saugos mokymo 
darbuotojams atsakingiems 
už civilinę saugą 
organizavimas 

Dalyvauti 
privalomuose 
nustatytų kategorijų 
civilinės saugos 
mokymo kursuose 

- - III ketvirtis Direktorius, 
darbuotojai 
atsakingi už 
civilinę saugą 

Civilinės saugos mokymų 
darbuotojams atsakingiems už 
civilinę saugą skaičius ne 
mažiau kaip kartą per trejus 
metus 

Pateikti 
Savivaldybės 
administracijai 
duomenis 
reikalingus 
pateikiant 
paraiškas į 
civilinės saugos 
mokymo 
kursus  (PAGD 
prie VRM 
 

19. 2 valandų civilinės saugos 
mokymų gimnazijos 
darbuotojams ir vaikams 
organizavimas 

Suteikti reikiamų 
civilinės saugos 
žinių ir gebėjimų 

Iki gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Direktorius, 
darbuotojai 
atsakingi už 
civilinę saugą, 
grupių 
pedagogai 

Civilinės saugos mokymų 
darbuotojams ir vaikams 
skaičius ne mažiau kaip 
kartą per metus 
 

Direktoriaus 
įsakyme 
nustatyta 
tvarka 



 
PASIRENGIMĄ EKSTREMALIOSIOMS SITUACIJOMS UŽTIKRINANČIOS PRIEMONĖS 

19. Civilinės saugos pratybų 
gimnazijoje 
organizavimas 

Mokyti bendruomenę 
praktinių veiksmų 
kilus ekstremaliosioms 
situacijoms 

Iki spalio 30 
d. 

Iki spalio 30 
d. 

Iki spalio 30 
d. 

Direktorius, 
darbuotojai 
atsakingi už 
civilinę saugą 

Civilinės saugos pratybų 
įstaigos bendruomenei 
skaičius ne mažiau kaip kartą 
per metus 

Direktoriaus 
įsakyme 
nustatyta 
tvarka 

 
 
Plane vartojami sutrumpinimai: 
ESVP – Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 
ESPPP – Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas 
PAGD prie VRM – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 

 
 

______________________________________________ 
 


