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KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2020–2022 m. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Vykdymo/įvykdymo terminai Atsakingi 

vykdytojai 

Laukiamas rezultatas 

(tikslas) Vertinimo kriterijai 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė 
2020 2021 2022 

1. BENDROSIOS EKSTREMALIŲJŲ ĮVYKIŲ AR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS MAŽINIMO IR (AR) ŠALINIMO PRIEMONĖS 

1.1. Kidulių pagrindinės mokyklos 2020-

2022 metų ekstremaliųjų situacijų 

prevencijos priemonių plano parengimas 

ir patvirtinimas mokyklos direktoriaus 

įsakymu. 

I ketv. - - Atsakingas už 

civilinę saugą 

Numatytos priemonės, 

šalinančios ir (ar) 

mažinančios mokyklos 

lygio ekstremaliųjų 

situacijų riziką, 

didinančios žmonių 

saugumą įvykus nelaimei 

ir užtikrinančios tinkamą 

pasirengimą 

ekstremaliosioms 

situacijoms mokyklos 

teritorijoje 

Parengtas 2020-2022 

metų Ekstremaliųjų 

situacijų prevencijos 

priemonių planas  

1 

1.2 

 

 

 

 

 

 

Kidulių pagrindinės mokyklos 

ekstremaliųjų situacijų prevencijos 

priemonių plano tikslinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsakingas už 

civilinę saugą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patikslintos priemonės, 

šalinančios ir (ar) 

mažinančios mokyklos 

lygio ekstremaliųjų 

situacijų riziką, 

didinančios žmonių 

saugumą įvykus nelaimei 

ir užtikrinančios tinkamą 

pasirengimą 

ekstremaliosioms 

situacijoms mokyklos 

teritorijoje 

Ekstremaliųjų 

situacijų prevencijos 

priemonių plano 

tikslinimas per metus 

(skaičius).  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 



Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Vykdymo/įvykdymo terminai Atsakingi 

vykdytojai 

Laukiamas rezultatas 

(tikslas) Vertinimo kriterijai 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė 
2020 2021 2022 

1.3 Kidulių pagrindinės mokyklos 2020-

2022 metų ekstremaliųjų situacijų 

prevencijos priemonių plano, jo 

pakeitimų paskelbimas mokyklos 

interneto svetainėje.  

 I ketv. I ketv. 

 

 

I ketv. Atsakingas už 

civilinę saugą 

 

Informuoti mokyklos 

bendruomenės nariai apie 

ekstremaliųjų situacijų 

prevencijos priemones ir 

jų įgyvendinimą 

Paskelbtas 2020-

2022 metų 

ekstremaliųjų 

situacijų prevencijos 

priemonių planas, jo 

pakeitimai (skaičius) 

 

1 

 

1.4 Ataskaitos už praėjusius metus apie 

planuotas ir įvykdytas prevencijos 

priemones, tikslų įgyvendinimo 

rezultatus, prevencijos priemonių 

įvykdymo arba neįvykdymo priežastis 

pateikimas Šakių  rajono savivaldybės 

administracijos direktoriui 

 

I ketv. I ketv. 

 

 

 

 

 

 

I ketv. 

 

 

 

 

 

 

Atsakingas už 

civilinę saugą 

 

Pašalinus trūkumus, 

pagerės pasirengimas 

reaguoti į ekstremalias 

situacijas. 

Parengta prevencijos 

priemonių  

įgyvendinimo 

ataskaita (skaičius) 

1 

1.5 Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano 

taisymas/tikslinimas/ 

koregavimas 

Radus 

neatitikimų 

Radus 

neatitikimų 

Radus 

neatitikimų 

Atsakingas už 

civilinę saugą 

 

Ekstremaliųjų situacijų 

valdymo plane numatytas 

geresnis pasirengimas 

ekstremaliųjų situacijų 

valdymui 

Patikslintas ar 

atnaujintas 

ekstremaliųjų 

situacijų valdymo 

planas (skaičius) 

1 

1.6 Mokyklos galimų pavojų ir 

ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės 

peržiūra ir atnaujinimas 

Peržiūra ir 

atnaujini-

mas kas 3 

metai arba 

įvykus 

ekstrema-

liems 

įvykiams 

ar 

ekstrema-

lioms 

situacijoms 

Peržiūra ir 

atnaujini-

mas kas 3 

metai arba 

įvykus 

ekstrema-

liems 

įvykiams 

ar 

ekstrema-

lioms 

situacijoms 

Peržiūra ir 

atnaujini-

mas kas 3 

metai arba 

įvykus 

ekstrema-

liems 

įvykiams 

ar 

ekstrema-

lioms 

situacijoms 

Atsakingas už 

civilinę saugą 

Nustatyti galimi pavojai, 

įvertintas ekstremaliųjų 

situacijų rizikos lygis ir 

numatytos rizikos 

valdymo priemonės 

Peržiūrėtų galimų 

pavojų ir 

ekstremaliųjų 

situacijų rizikos 

analizė (skaičius) 

 

1 



Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Vykdymo/įvykdymo terminai Atsakingi 

vykdytojai 

Laukiamas rezultatas 

(tikslas) Vertinimo kriterijai 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė 
2020 2021 2022 

1.7 Darbuotojų civilinės saugos mokymo 

tvarkos aprašo 

peržiūrėjimas/atnaujinimas 

Iki 

balandžio 

20 d. 

Iki 

balandžio 

20 d. 

Iki 

balandžio 

20 d. 

Atsakingas už 

civilinę saugą 

 

Numatyti mokyklos 

darbuotojų civilinės 

saugos mokymo tikslai ir 

uždaviniai, mokymo 

organizavimas, 

planavimas, trukmė, 

periodiškumas 

Peržiūrėtas, 

atnaujintas (reikalui 

esant) darbuotojų 

civilinės saugos 

mokymo tvarkos 

aprašas per 

einamuosius metus 

(skaičius) 

1 

1.8 Civilinės saugos funkcinės pratybos I ketv. - - Atsakingas už 

civilinę saugą 

 

Išbandytas ekstremaliųjų 

situacijų valdymo plane 

numatytų pavojų 

valdymas, pagerintas 

pratybose dalyvaujančių 

mokyklos bendruomenės 

narių pasirengimas 

reaguoti į gresiantį ar 

susidariusį ekstremalųjį 

įvykį ar situaciją. 

Surengta pratybų per 

einamuosius metus 

(skaičius)  

1 

1.9 Civilinės saugos stalo pratybos - I ketv. IV ketv. Atsakingas už 

civilinę saugą 

Išbandytas mokyklos 

ekstremaliųjų situacijų 

valdymo plane numatytų 

pavojų valdymas, pagerės 

pratybose dalyvaujančių 

mokyklos bendruomenės 

narių pasirengimas 

reaguoti į gresiantį ar 

susidariusį ekstremalųjį  

įvykį ar situaciją. 

Surengta pratybų per 

2020-2022 m. 

(skaičius) 

2 

1.10 Kasmetiniai 2 val. civilinės saugos 

mokymai mokyklos darbuotojams 

I ketv. I ketv. I ketv. Atsakingas už 

civilinę saugą 

Užtikrintas tinkamas 

darbuotojų žinių ir 

įgūdžių lygis 

Apmokytų 

darbuotojų dalis nuo 

bendro darbuotojų 

skaičiaus (proc.) 

 

100 



Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Vykdymo/įvykdymo terminai Atsakingi 

vykdytojai 

Laukiamas rezultatas 

(tikslas) Vertinimo kriterijai 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė 
2020 2021 2022 

2. DIDELĖS IR VIDUTINĖS RIZIKOS GALIMŲ PAVOJŲ MAŽINIMO PRIEMONĖS 

Gaisrams, sprogimams 

2.1 Gesintuvų patikros atlikimo 

organizavimas 
Metų 

eigoje 
Metų 

eigoje 
Metų 

eigoje 
Pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Patikrinti gesintuvai 

mažinant gaisrų pavojaus 

riziką. 

Visų gesintuvų 

patikrinimų skaičius 

kartą per metus 

1 

2.2 Gaisrinės saugos instruktažų vykdymas Metų 

eigoje 

Metų 

eigoje 

Metų 

eigoje 

Atsakingas už 

gaisrinę saugą 

Informuoti mokyklos 

darbuotojai apie gaisrinės 

saugos uždavinius, 

suteikta reikiamų 

gaisrinės saugos žinių ir 

gebėjimų 

Instruktuotų 

darbuotojų skaičius 

pagal gaisrinės 

saugos instruktažų 

registracijos žurnalą 

(proc.) 

100 

2.3 Pasiruošimo šildymo sezonui kontrolė, 

atkreipiant sustiprintą dėmesį į gaisrinę 

saugą 

III ketv. III ketv. III ketv. Pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Tinkamai pasiruošta 

šildymo sezonui 

Kontrolė ne mažiau 

kaip kartą per metus 
≤1 

2.4 Informacijos darbuotojams, mokiniams 

apie gaisrų padarinius, prevencijos 

priemones ir apsisaugojimo būdus, 

teikimas 

Visus 

metus 
Visus 

metus 
Visus 

metus 
Atsakingas už 

civilinę saugą, 

klasių 

auklėtojai 

Suteiktos žinios, kaip 

išvengti gaisro ir kaip 

elgtis jam kilus. 

Teikiamos 

informacijos apie 

gaisrų padarinius ir 

apsisaugojimo būdus 

skaičius per metus 

1 

2.5 Informacijos darbuotojams, mokiniams 

apie likusių nuo karo sprogmenų 

keliamą pavojų ir elgesį aptikus tokius 

sprogmenis, teikimas 

Visus 

metus 
Visus 

metus 
Visus 

metus 
Atsakingas už 

civilinę saugą, 

klasių 

auklėtojai 

Suteiktos žinios, kaip 

elgtis aptikus tokius 

sprogmenis. 

Teikiamos 

informacijos apie 

sprogmenų keliamus 

pavojus  skaičius per 

metus 

1 

2.6 Informacijos mokiniams apie 

pirotechnikos keliamą pavojų teikimas 

Visus 

metus 

Visus 

metus 

Visus 

metus 

Atsakingas už 

civilinę saugą, 

klasių 

auklėtojai 

Suteiktos žinios apie 

pirotechnikos keliamą 

pavojų 

Teikiamos 

informacijos apie 

pirotechnikos 

keliamus pavojus  

skaičius per metus 

1 

Meteorologiniams reiškiniams (labai smarkus vėjas, uraganas, perkūnija ir/ar škvalas, smarkus lietus, kruša) 

2.7 Darbuotojų, ugdytinių ir mokinių 

perspėjimo organizavimas ir 

Gavus 

informaciją 

Gavus 

informaciją 

Gavus 

informaciją 

Atsakingas už 

civilinę saugą, 

Darbuotojai, ugdytiniai ir 

mokiniai perspėti apie 

Organizuota 

perspėjimų nuo 
100 



Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Vykdymo/įvykdymo terminai Atsakingi 

vykdytojai 

Laukiamas rezultatas 

(tikslas) Vertinimo kriterijai 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė 
2020 2021 2022 

rekomendacijų, kaip elgtis prieš 

meteorologinį reiškinį ir jo metu 

teikimas  

klasių 

auklėtojai 
prognozuojamą 

meteorologinį reiškinį bei 

supažindinti, kaip elgtis 

prieš ir reiškinio metu 

gautos informacijos 

per metus (proc.) 

Pavojingoms ar ypač pavojingoms ligoms 

2.8 Informacijos sklaida darbuotojams, 

ugdytinių ir mokinių tėvams, mokiniams 

apie priemones, kurias reikėtų naudoti 

ligų epidemijų metu, siekiant 

apsisaugoti nuo susirgimų 

Visus 

metus 
Visus 

metus 
Visus 

metus 
Atsakingas už 

civilinę saugą, 

klasių 

auklėtojai 

Ribojamas ligos plitimas, 

sumažėjęs mokyklos 

bendruomenės 

sergamumas 

Teikiamos 

informacijos apie 

priemones, kurias 

reikėtų naudoti ligų 

epidemijų metu 

skaičius per metus 

1 

 Elektros energijos nutraukimui 

2.9 Avarinių tarnybų, atliekančių 

neatidėliotinus darbus, kontaktinių 

duomenų tikslinimas 

I ketv. I ketv. I ketv. Atsakingas už 

civilinę saugą 
Atnaujinti kontaktai leis 

operatyviau keistis 

informacija tarp atsakingų 

asmenų. Bus greičiau 

priimami sprendimai dėl 

padarinių likvidavimo 

Patikslinta sąrašų su 

kontaktiniais 

duomenimis per 

einamuosius metus 

(skaičius) 

1 

______________ 

 

Parengė atsakinga už civilinę saugą Lijana Lenktaitienė 

 

 

 

 

 

 


