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 Prevencinės priemonės tikslui pasiekti 
ir vertinimo kriterijus 

Įvykdymo terminas Atsakingi 
vykdytojai 

Vertinimo reikšmė 
2018 m. 2019 m. 2020 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

1. Tikslas: Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti mokyklos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę. 

1.1. 

Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti mokyklos 
galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų 
rizikos analizę 

Iki gruodžio 
 31 d. arba 

įvykus 
naujiems 

ekstremaliems 
įvykiams 

Iki gruodžio 
 31 d. arba 

įvykus 
naujiems 

ekstremaliems 
įvykiams 

Iki gruodžio 
 31 d. arba 

įvykus 
naujiems 

ekstremaliems 
įvykiams 

A. Ramanauskienė 

Ekstremalių situacijų (įvykių) 
tikimybės ir (ar) galimų 

padarinių mažinimas. Atnaujintų 
dokumentų skaičius (kiekybinis) 

2. Tikslas: Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti ekstremaliųjų situacijų valdymo planą ir jo priedus. 

2.1. 

 Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planą ir 
jo priedus.  
Plane aprašyti veiksmus ir priemones, 
kurios užtikrintų maksimalią civilinės 
saugos sistemos parengtį.  
 

Iki gruodžio 
 31 d. arba 

įvykus 
pasikeitimams 

Iki gruodžio 
 31 d. arba 

įvykus 
pasikeitimams 

Iki gruodžio 
 31 d. arba 

įvykus 
pasikeitimams 

 
A. Ramanauskienė 

Ekstremaliųjų situacijų (įvykių) 
tikimybės ir (ar) galimų 

padarinių mažinimas. Atnaujintų 
dokumentų skaičius (kiekybinis) 

3. Tikslas: Patikrinti ekstremaliųjų situacijų valdymo plano veiksmingumą, reikiamų pajėgų ir materialinių išteklių sutelkimą  

3.1. 
Organizuoti ir pravesti 2 val. trukmės 
civilinės saugos mokymus darbo vietoje 
mokyklos darbuotojams. 

II ketvirtis  II ketvirtis II ketvirtis A. Ramanauskienė 

Bus apmokyti mokyklos 
darbuotojai. Mokymuose 

dalyvavusių darbuotojų proc. (Ne 
mažiau kaip 80 %) 

3.2.  
Organizuoti ir pravesti mokyklos 
darbuotojams civilinės saugos stalo 
pratybas. 

III ketvirtis  III ketvirtis  III ketvirtis  A. Ramanauskienė 

Bus įvertintas ekstremaliųjų 
situacijų valdymo plano 

veiksmingumas, pagerintas 
pratybose dalyvaujančiųjų 

pasirengimas reaguoti ir veikti 
ekstremaliųjų situacijų atvejais. 

Pratybose dalyvavusių mokyklos 
bendruomenės narių skaičius.  

3.3. 
Organizuoti ir pravesti mokyklos 
darbuotojams civilinės saugos funkcines 
pratybas. 

II ketvirtis  II ketvirtis II ketvirtis A. Ramanauskienė 

Pagėrės darbuotojų pasirengimas 
reaguoti ir likviduoti 

ekstremaliąsias situacijas. 
Pratybose dalyvavusių mokyklos 

bendruomenės narių proc. (ne 
mažiau kaip 90 % mokinių ir ne 
mažiau kaip 80 % darbuotojų).  



 
 

 
 
 

4. Tikslas: Informuoti darbuotojus apie vidinius ir išorinius pavojus, galinčius daryti neigiamą poveikį gyventojų sveikatai ar gyvybei, turtui ar 
aplinkai, taip pat prevencijos priemones ir veiksmus, gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms. 

4.1. 

Teikti informaciją darbuotojams ir 
lankytojams apie gaisrų pavojų, galimus 
gaisrų padarinius, priminti apie 
administracinę atsakomybę už gaisrinės 
saugos reikalavimų nesilaikymą.  

Kovo-balandžio 
mėn 

Kovo-
balandžio 

mėn. 

Kovo-
balandžio 

mėn. 

 
 A. Ramanauskienė 

Darbuotojai bus supažindinti su 
saugaus elgesio taisyklėmis 
namuose, gamtoje, suteiktos 
žinios, kaip išvengti gaisro ir 

kaip elgtis jam kilus. 
Organizuota priemonių 

(skaičius). 

4.2. 

Teikti informaciją darbuotojams apie 
gripo ir ŪVRI profilaktiką (ypač 
skiepus) bei būtiną elgesį gripo 
epidemijos metu  

Rugsėjo – 
gruodžio mėn. 

Rugsėjo – 
gruodžio mėn. 

Rugsėjo – 
gruodžio mėn. 

A.Ramanauskienė 
 

Sumažės galimybė susirgti 
pavojinga užkrečiamąja liga 

4.3. 

Organizuoti ir pravesti valdymo grupės 
pasitarimą dėl stichinio ar katastrofinio 
meteorologinio reiškinio, numatyti 
priemones šių reiškinių padariniams 
likviduoti 

Artėjant 
meteorologinia
m reiškiniui ir jo 
metu 

 
Artėjant 

meteorologin
iam reiškiniui 

ir jo metu 

 
Artėjant 

meteorologinia
m reiškiniui ir 

jo metu 

E .Timukienė,   
 A.Ramanauskienė       

Skatinti darbuotojus rūpintis 
savo saugumu ir sveikata, siekti 
užtikrinti darbuotojų, aplinkos ir 

turto saugumą. Organizuota 
perspėjimų pagal gautą 

pranešimą (proc.) 

4.4. 

Organizuoti pasirengimo žiemos 
sezonui, šilumos ir elektros energijos, 
vandens tiekimo sutrikimų klausimo 
apsvarstymą Mokyklos Ekstremaliųjų 
situacijų komisijos posėdyje 

Gavus 
informaciją 

Gavus 
informaciją 

Gavus 
informaciją 

E .Timukienė,   
 A.Ramanauskienė       

Bus numatytos prevencinės 
priemonės. Organizuota 
mokyklos ESK posėdžių 
(skaičius). Nutarimų 
įgyvendinimas 

 

 

4.5. 

Organizuoti ESK posėdžius 
(pasirengimo reaguoti į ekstremaliuosius 
įvykius, ekstremaliąsias situacijas, 
civilinės saugos būklės aptarimo ir kitų 
klausimų svarstymą) ir įgyvendinti 
priimtus nutarimus 

1 kartą į pusmetį 1 kartą į 
pusmetį 

1 kartą į 
pusmetį 

   
A.Ramanauskienė    

Bus siekiama užtikrinti tinkamą 
pasirengimą ekstremaliosioms 
situacijoms. Organizuota 
mokyklos ESK posėdžių 
(skaičius). Nutarimų 
įgyvendinimas 

 

 
Asmuo, atsakingas už civilinę saugą                                     Audronė Ramanauskienė 


