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VILNIAUS „GIJOS“ JAUNIMO MOKYKLOS 

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ 2022–2024 METŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 

 
 

Eil. 

Nr. 

 

Priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis (metai), 

įvykdymo terminas 
Atsakingi 

vykdytojai 

Laukiamas rezultatas 

(tikslas) 

 

Vertinimo 

kriterijus 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė 2022 metai 2023 metai 2024 metai 

  

1. BENDROSIOS PRIEMONĖS: 

 

1.1  

 

Parengti 2022-2024 metų 

ekstremaliųjų situacijų 

prevencijos priemonių planą 
(toliau - Prevencijos priemonių 

planas)  

 

 

I ketvirtis 

 

 

- 

 

 

- 

 
Direktorius   
Asmuo, 
atsakingas už 
gaisrinę ir civilinę 
saugą  

Nustatyti priemones 

galimų pavojų atsiradimo 

rizikai mažinti ir 

ekstremaliųjų situacijų 
padariniams sušvelninti 

Parengta 

prevencijos 

priemonių planų 

per einamuosius 
metus (skaičius)  

 

 

1 

 
1.2. 

 
Peržiūrėti ir prireikus patikslinti 

Prevencijos priemonių planą 

2022–2024 m. 

  
 

I ketvirtis 

 
 

I ketvirtis 

 
Direktorius  
Asmuo, 
atsakingas už 

gaisrinę ir civilinę 
saugą 

Įvertintas įvykdytų 
priemonių 

veiksmingumas ir 

užtikrinta prevencijos 

priemonių atitiktis 
esamoms grėsmėms ir 

rizikoms  

Priemonių, kurių 
veiksmingumas 

įvertintas, dalis 

(procentais).  

Patikslinta  
Prevencijos 

priemonių planų 

per einamuosius 
metus (skaičius)  

 
100 

 

 

 
1 

 

1.3. 

 

Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti 

galimų pavojų ir ekstremaliųjų 
situacijų rizikos analizę   

 

I ketvirtis  

 

I ketvirtis 

 

I ketvirtis  

Direktorius 

Asmuo, 
atsakingas už 
gaisrinę ir civilinę 
saugą 

Nustatyti galimi pavojai, 

įvertintas ekstremaliųjų 

situacijų rizikos lygis ir 
numatytos rizikos 

valdymo priemonės  

Peržiūrėta galimų 

pavojų ir 

ekstremalių 
situacijų rizikos 

analizė (skaičius). 

 

1 

 
1.4. 

 
Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti 

Ekstremaliųjų situacijų valdymo 

planą 

 
Pagal 

poreikį 

 
Pagal poreikį 

 
Pagal 

poreikį 

Direktorius 
Asmuo, 
atsakingas už 
gaisrinę ir civilinę 

saugą 

Ekstremaliųjų situacijų 
valdymo plane bus 

numatytas geresnis 

pasirengimas 

Peržiūrėtas ir 
prireikus 

atnaujintas 

ekstremaliųjų 

 
1 
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ekstremaliųjų situacijų 

valdymui 

situacijų valdymo 

planas (skaičius)  

 

1.5. 

 

Kaupti ir analizuoti informaciją 
ir duomenis apie buvusias 

ekstremaliąsias situacijas, 

ekstremaliuosius atvejus 

 

nuolat 

 

nuolat 

 

nuolat 

 
Direktorius 

Bus kaupiami ir 

analizuojami duomenys 
apie buvusias 

ekstremaliąsias situacijas, 

ekstremaliuosius atvejus, 

kurie padės geriau 
pasirengti ekstremaliųjų 

situacijų prognozavimui, 

tikimybių nustatymui, 
priemonių parinkimui   

 

Parengta ir 
pateikta duomenų 

ir informacijos 

per einamuosius 

metus (skaičius) 

 

1 

 

1.6.  

Užtikrinti mokyklos darbuotojų, 

atsakingų už civilinę saugą,  

dalyvavimą Vilniaus apskrities 
priešgaisrinės valdybos 

organizuojamuose civilinės 

saugos mokymuose, 
seminaruose  

 

Pagal 

grafiką 

 

Pagal grafiką 

 

Pagal 

grafiką 

 

Direktorius 
Tobulinti mokyklos 

darbuotojų veiksmų 

koordinavimo įgūdžius, 
kaip elgtis gręsiant ar 

susidarius ekstremalioms 

situacijoms  

Dalyvauta 

mokymuose  per 

einamuosius 
metus (skaičius) 

 

1 

 

1.7. 

 

Organizuoti darbuotojų 

mokymus pagal patvirtintą 
darbuotojų civilinės saugos 

mokymo programą  

 

II-III 

ketvirtis 

 

II-IV 

ketvirtis 

 

II-IV 

ketvirtis 

 

Direktorius 
Asmuo, 
atsakingas už 
gaisrinę ir civilinę 
saugą 

Bus įvertintas įstaigos 

darbuotojų pasirengimas 

vykdyti konkrečias 
užduotis, numatytas 

Vilniaus „Gijos“ jaunimo 

mokyklos ekstremalių 
situacijų valdymo plane 

 

Surengta mokymų  

per einamuosius 
metus (skaičius)  

 

1 

 

1.8. 

 

Organizuoti ir pravesti įstaigos 

lygio stalo pratybas  

 

IV ketvirtis 

 

- 

 

IV ketvirtis 

Direktorius 

Asmuo, 
atsakingas už 
gaisrinę ir civilinę 
saugą 

Darbuotojai bus 

supažindinti su  

ekstremaliųjų situacijų 
valdymo plane 

numatytomis funkcijomis 

susidarius ar gręsiant 
ekstremaliajai situacijai  

Surengta pratybų 

per einamuosius 

metus (skaičius) 

 

1 

 

1.9.  

 

Organizuoti ir pravesti civilinės 

saugos funkcines pratybas  

 

- 

 

IV ketvirtis 

 

- 

Direktorius 

Asmuo, 
atsakingas už 
gaisrinę ir civilinę 
saugą 

Bus įvertintas darbuotojų 

gebėjimas tinkamai 

reaguoti į gręsiančius 
pavojus ir ekstremaliąsias 

situacijas  

Surengta pratybų 

per einamuosius 

metus (skaičius)  

 

1 

 Paskelbti ekstremaliųjų situacijų Patvirtinus Patvirtinus Patvirtinus Direktorius Sudaryti galimybę Paskelbtas  
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1.10. prevencijos priemonių planą, jo 

pakeitimus ir informaciją apie 

ekstremaliųjų situacijų 
prevencijos priemonių 

įgyvendinimą mokyklos 

interneto svetainėje 

ir/ar 

atnaujinus 

prevencijos 
priemonių 

planą  

ir/ar 

atnaujinus 

prevencijos 
priemonių 

planą 

ir/ar 

atnaujinus 

prevencijos 
priemonių 

planą 

Asmuo, 
atsakingas už 
gaisrinę ir civilinę 
saugą 

suinteresuotiems 

asmenims gauti 

informaciją apie 
ekstremaliųjų situacijų 

prevencijos priemones ir 

jų įgyvendinimą 

ekstremaliųjų 

situacijų 

prevencijos 
priemonių planas, 

jo pakeitimai, 

informacija apie 

priemonių 
įgyvendinimą  

(skaičius)  

1 

            2.  SPECIALIOSIOS PRIEMONĖS:  

 2.1. Gaisrai:   

 

2.1.1.  

 

Organizuoti savalaikę  gesintuvų 

tinkamumo naudoti patikrą.  

 

IV ketvirtis 

 

IV ketvirtis  

 

IV ketvirtis  

Asmuo, 
atsakingas už 
gaisrinę ir civilinę 

saugą.  

Tinkamai pasiruošti 

galimam gaisro atvejui 

mokyklos patalpose ar jų 
prieigose.  

Patikrinta 

gesintuvų 

(skaičius).  

 

9 

 

2.1.2. 

 

Teikti informaciją darbuotojams, 

mokiniams apie gaisrų pavojus, 
jų padarinius, prevencijos 

priemones ir apsisaugojimo 

būdus. 

Pagal 

poreikį ir 

vykdant 
darbuotojų 

civilinės 

saugos 
mokymus 

Pagal 

poreikį ir 

vykdant 
darbuotojų 

civilinės 

saugos 
mokymus 

Pagal poreikį 

ir vykdant 

darbuotojų 
civilinės 

saugos 

mokymus 

Direktorius 

Asmuo, 
atsakingas už 
gaisrinę ir civilinę 
saugą 

Bus supažindinti, kaip 

išvengti gaisro ir kaip 

elgtis jam kilus. Bus 
skatinama savimonė 

gaisrinės saugos srityje, 

sumažės gaisrų ir juose 
žuvusių žmonių skaičius  

 

Organizuota 

priemonių 
(skaičius)  

 

1 

2.2. Pavojingų ar ypač pavojingų žmonių užkrečiamųjų ligų protrūkis ar epidemija:    

 

2.2.1. 

 

Rengti ir teikti informaciją bei 
rekomendacijas darbuotojams, 

mokinimas apie būtinas naudoti 

priemones pavojingos ar ypač 
užkrečiamos atveju 

 

Epideminio 

sergamumo 
sezoniniu 

gripu, 

COVID-19, 
ir ŪVKTI 

padidėjimo 

atveju 

Epideminio 

sergamumo 
sezoniniu 

gripu, 

COVID-19 
ir ŪVKTI 

padidėjimo 

atveju 

Epideminio 

sergamumo 
sezoniniu 

gripu, 

COVID-19  
ir ŪVKTI 

padidėjimo 

atveju 

Direktorius 
Asmuo, 
atsakingas už 

gaisrinę ir civilinę 
saugą 

Bus ribojamas 

užkrečiamųjų ligų 
plitimas, sumažės 

mokyklos bendruomenės 

narių sergamumas 

Vykdytų  

profilaktikos  ir 
kontrolės 

priemonių per 

einamuosius 
metus (skaičius) 

 

1 

 
2.2.2. 

 
Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti 

pasirengimo gripo, COVID-19, 

pandemijai planą 

 
IV ketvirtis 

 
IV ketvirtis 

 
IV ketvirtis 

 
Direktorius 

 

Sustiprinti gripo ir ūminių 
viršutinių kvėpavimo takų 

epidemiologinę priežiūrą, 

protrūkių išaiškinimą, 
mažinti mokyklos 

bendruomenės narių 

sergamumą 

Nustatyta 
profilaktikos ir 

kontrolės 

priemonių per 
einamuosius 

metus (skaičius) 

 
1 
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2.3. Pavojingos medžiagos patekimas į aplinką:    

 

2.3.1. 

Teikti informaciją, 

rekomendacijas darbuotojams, 

mokiniams, kaip elgtis įvykus 
Baltarusijos Respublikos 

branduolinės jėgainės, kitoms 

avarijoms, nurodyti būtinus 
veiksmus 

 

Gavus 

informaciją  

 

Gavus 

informaciją 

 

Gavus 

informaciją 

Direktorius 

Asmuo, 
atsakingas už 
gaisrinę ir civilinę 
saugą 

Tinkamai pasiruošti 

galimos avarijos atvejui 

mokyklos patalpose ar jų 
prieigose 

Organizuota 

perspėjimų  nuo 

gautos 
informacijos 

(procentais)  

 

100 

2.4. Stichinis ar katastrofinis meteorologinis reiškinys (labai smarkus vėjas, uraganas, smarkus snygis, speigas):   

 

2.4.1. 

 

Teikti informaciją ir 
rekomendacijas darbuotojams, 

ugdytiniams, kaip elgtis prieš 

stichinį ar katastrofinį 
meteorologinį reiškinį ir jo metu  

 

Gavus 
informaciją  

 

Gavus 
informaciją  

 

Gavus 
informaciją  

 
Direktorius 
Asmuo, 

atsakingas už 
gaisrinę ir civilinę 
saugą 

 

Bus perspėti apie 
prognozuojamą stichinį ar 

katastrofinį meteorologinį 

reiškinį bei supažindinti, 
kaip elgtis prieš ir 

reiškinio metu 

 

Organizuota 
perspėjimų nuo 

gautos 

informacijos per 
einamuosius 

metus 

(procentais) 

 

100 

2.5. Įvykiai elektros ar šilumos ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose:    

 

2.5.1. 

 

Teikti informaciją darbuotojams, 

ugdytiniams apie elgesį, įvykus 

elektros ar šilumos tinklų 
gedimui 

 

Gavus 

informaciją  

 

Gavus 

informaciją  

 

Gavus 

informaciją 

Direktorius 
Asmuo, 
atsakingas už 
gaisrinę ir civilinę 
saugą 

Bus perspėti apie 

prognozuojamą elektros 

ar šilumos ūkio objekte 

gedimą ir supažindinti, 
kaip elgtis prieš ir įvykio 

metu   

Organizuota 

perspėjimų  nuo 

gautos 

informacijos per 
einamuosius 

metus 

(procentais)  

 

100 

2.6. Teroristiniai išpuoliai, įkaitų paėmimas:   

 

2.6.1.  

 

 

Teikti informaciją darbuotojams, 

ugdytiniams apie tai, kaip 
tinkamai elgtis kilus 

teroristiniam išpuoliui, įkaitų 

paėmimui 

 

Gavus 

informaciją  

 

Gavus 

informaciją  

 

Gavus 

informaciją  

Direktorius 
Asmuo, 
atsakingas už 
gaisrinę ir civilinę 
saugą 

Bus informuoti apie 

pavojų, tai padės 

užtikrinti mokyklos 
bendruomenės narių 

saugumą  

Organizuota 

perspėjimų nuo 

gautos 
informacijos per 

einamuosius 

metus 
(procentais)  

 

100 

Parengė             

Direktorė         Juzė Drobnienė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui       Diana Rupeikienė 

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui                                                               Galina Kaziukonienė 


