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KLAIPĖDOS „VERSMĖS“ PROGIMNAZIJOS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ 2023-2025 M. PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 

 
Eil. 
Nr.  

Priemonės 
pavadinimas 

Tikslai Priemonės tikslams pasiekti Atsakingi 
vykdytojai 

Įgyvendinimo 
terminai 

Vertinimo kriterijai 

1. Ekstremaliosios 
situacijos 
susidarymo 
tikimybės 
mažinimas 

Mažinti gaisro 
kilimo tikimybę 

Patikrinti gaisrinės saugos įrangą 
Pažymėti evakuacinius išėjimui 
Neužstatyti išėjimų 
Įspėti darbuotojus apie padidėjusį 
gaisrų pavojų dėl sausros; 
Apmokyti darbuotojus atsargiai 
naudotis ugnimi, nepalikti darbo 
vietose įjungtų elektros prietaisų; 
Kontroliuoti, kaip laikomasi 
priešgaisrinių apsaugos taisyklių; 
 

Atsakinga už 
civilinę saugą 

Nuolat. 
Esant gaisrų 
tikimybei. 

Patikrinta visa įrangą 
Pravesti gaisrinės 
saugos mokymai 

Mažinti infekcinių 
susirgimų, 
pavojingų ligų ar 
epidemijos kilimo 
tikimybę 

Perspėti darbuotojus apie 
infekcinių, pavojingų ar ypač 
pavojingų ligų protrūkį ar 
epidemiją mokykloje (mieste); 
Patarti vengti masinių susibūrimų 
vietų ar renginių; 
Užtikrinti asmens higienos 
laikymąsi bei savalaikį patalpų 
vėdinimą ir dezinfekavimą; 
Susirgusius darbuotojus ir 
moksleivius išleisti namo ar 
izoliuoti nuo sveikų, suteikiant 
būtinąją medicininę pagalbą; 

Visuomenės 
sveikatos 
specialistė, 
direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojos 
ugdymui, 
direktoriaus 
pavaduotoja ūkio ir 
bendriesiems 
klausimams 

Esant 
pavojingų 
užkrečiamų 
ligų protrūkio 
ar epidemijos 
kilimo 
tikimybei. 

Perspėti darbuotojai 
apie infekcinių ligų ar 
epidemijos protrūkį. 
Užtikrintas asmens 
higienos laikymasis, bei 
savalaikis patalpų 
vėdinimas ir 
dezinfekavimas. 



Apriboti žmonių patekimą į 
pavojingą zoną. 

Pasiruošti 
artėjančiam 
uraganui 

Perspėti darbuotojus apie artėjantį 
uraganą; 
Patikrinti ir užsandarinti langus, 
duris; 

Atsakingas už 
civilinę saugą 

Esant uragano 
tikimybei. 

Perspėti darbuotojai  ir 
mokiniai apie uragano 
pavojų, pravestas 
instruktažas, apie 
patalpų paruošimą esant 
uragano pavojui 

  Pasiruošimas oro 
taršai 

Perspėti darbuotojus apie oro taršą; 
Patikrinti ir užsandarinti langus ir 
duris; 
Apriboti žmonių patekimą į 
pavojingą zoną; 
Apmokyti darbuotojus, kaip 
apsisaugoti oro taršos atveju. 

Atsakingas už 
civilinę saugą, 
direktorius 

Esant oro 
taršos 
tikimybei. 

Perspėti darbuotojai ir 
mokiniai apie oro taršą, 
pravestas instruktažas 
apie oro pavojų. 

2. Ekstremalios 
situacijos 
padarinių 
mažinimas 

Užtikrinti žmonių 
saugumą, įvykus 
ekstremaliam 
įvykiui (kilus 
gaisrui, pavojingų 
užkrečiamų ligų 
protrūkiui ar 
epidemijos metu, 
kilus uraganui, ar 
įvykus oro taršai) 

Supažindinti su pirmosios 
medicininės pagalbos suteikimo 
būdais; 
 
Apmokyti darbuotojus, kaip elgtis 
ekstremalių situacijų metu ar 
įvykus įvykiui; 
 
Apmokyti darbuotojus kaip 
evakuotis iš mokyklos ir saugiai 
išvesti vaikus; 
 
Kilus pavojui žmonių gyvybei, 
evakuoti visus darbuotojus, 
moksleiviui bei lankytojus iš 
mokyklos, pagal patvirtintą 
evakuacijos planą. 

Atsakingas už 
civilinę sauga, 
direktorius, 
visuomenės 
sveikos specialistė 

Kartą metuose Pravesti pirmosios 
pagalbos mokymai. 
Apmokyti darbuotojai 
kaip evakuotis ir 
saugiai išvesti vaikus. 



Mažinti poveikį 
turtui ir aplinkai, 
kilus 
ekstremaliems 
įvykiams 

Nupjauti nudžiūvusius medžius, 
šakas; 
 
Sandariai uždaryti langus, duris. 
Nepalikti lauke nepritvirtintų 
daiktų; 
 
Išjungti prietaisus iš elektros tinklo; 
 
Kilus ekstremaliai situacijai ar 
įvykiui, evakuoti iš mokyklos 
pastato vertingiausią turtą ( 
dokumentaciją, kompiuterinę 
techniką ir kt.) 

Atsakingas už 
civilinę saugą, 
techninis 
personalas 

Nuolat. 
Esant tokiai 
grėsmei. 

Nuolat prižiūrima 
mokyklos teritorija, bei 
prižiūrimas pastatas. 
 
 
 
Paruoštas planas  
apie turto evakuaciją. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Įspėti darbuotojus 
apie galinčius kilti 
pavojus ( gaisrą, 
uraganą, oro taršą, 
užkrečiamas ligas, 
teroro atvejus) 

Supažindinti darbuotojus su atlikta 
mokyklos galimų pavojų ir 
ekstremalių situacijų rizikos 
analize; 
Informuoti darbuotojus apie miesto 
švietimo ar kitose įstaigose kilusias 
avarijas. 

Direktorius, 
Atsakingas už 
civilinę sauga 

Kartą metuose Daugiau nei 95 proc. 
bus išklausę ir 
susipažinę su 
ekstremalių situacijų 
rizikos analize 

3. Darbuotojų 
civilinės saugos 
mokymas 

Civilinės saugos 
pratybų ir 
darbuotojų 
mokymo 
organizavimas 

Supažindinti darbuotojus su 
mokyklos ekstremalių situacijų 
valdymo planu; 
 

Atsakingas už 
civilinę sauga 

Kartą metuose 
 
 

Daugiau nei 95 proc. 
bus išklausę ir 
susipažinę su 
ekstremalių situacijų 
valdymo planu; 
 

Pravesti stalo pratybas (imituojant 
įvairias ekstremalias situacijas) 
 

Atsakingas už 
civilinę sauga 

Kartą metuose 
(vienais metais 
stalo pratybas, 
kitais metai 
funkcines 
pratybas) 
 

Pratybos įvertintos 
teigiamai 
 
 
 
 
 

Pravesti funkcines pratybas 
(imituojant įvairias ekstremalias 
situacijas) 
 



 

Pravesti 2 val. civilinės saugos 
mokymus 

Atsakingas už 
civilinę sauga 

2 val. 
mokymus 
kartą metuose 

Pravesti mokymai 

4. Darbuotojų 
informavimas 
apie galimus 
vidinius ir 
išorinius 
pavojus 

Kilus ekstremaliai 
situacijai ( gaisro,  
užkrečiamų ligų ar 
oro taršai) 
apsaugoti 
darbuotojus nuo 
apsinuodijimo 
dūmais ir kitomis 
nuodingomis 
medžiagomis 

Supažindinti darbuotojus su atlikta 
įmonės galimų pavojų ir 
ekstremalių situacijų rizikos analize 

Atsakingas už 
civilinę sauga 

Kartą metuose Daugiau nei 95 proc. 
išklausę ir susipažinę su 
ekstremalių situacijų 
rizikos analize 

5 Darbuotojų 
švietimas 
civilinės saugos 
klausimais 

Apmokyti 
darbuotojus 
naudotis gesinimo 
priemonėmis 

Praktiškai apmokyti darbuotojus 
kaip naudotis gesintuvais 

Atsakingas už 
civilinę sauga 

Kartą metuose 
 
 

Darbuotojai apmokyti 
naudotis gesintuvais 

 
_____________________________ 

 

Parengė 
Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams 
Jolanta Dargienė 


