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Eil. 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Tikslai Priemonės tikslams pasiekti Atsakingi vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Vertinimo 

kriterijai 

1. Ekstremaliosios 

situacijos 

susidarymo 

tikimybės 

mažinimas 

Mažinti gaisro 

kilimo galimybę 

1. Įspėti darbuotojus  apie padidėjusį 

gaisrų pavojų dėl sausros; 

2.Kontroliuoti, kaip laikomasi 

priešgaisrinių apsaugos taisyklių. 

Direktorius. 

Darbuotojas atsakingas už CS 

Nuolat. 

Esant gaisrų 

tikimybei. 

Nekilęs gaisras 

Patikrinta visa 

įranga 

Visiems 

gesintuvams 

atlikta kasmetinę 

patikra. 

 

  Mažinti funkcinių 

susirgimų, 

pavojingų ligų ar 

epidemijos kilimo 

tikimybę 

1. Įnformuoti  darbuotojus apie 

infekcinių, pavojingų ar ypač 

pavojingų ligų protrūkį ar epidemiją 

progimnazijoje, mieste ar respublikoje; 

2. Patarti vengti masinių susibūrimų 

vietų ar renginių; 

3. Užtikrinti asmens higienos 

laikymąsi bei savalaikį patalpų 

vėdinimą ir dezinfekavimą, informuoti 

apie kaukių nešiojimą; 

4. Užsikrėtusius mokyklos 

darbuotojus ir mokinius išleisti namo 

ar izoliuoti nuo sveikų, suteikiant 

būtinąją medicininę pagalbą; 

5. Apriboti žmonių patekimą į 

progimnaziją, vesti patenkančiųjų 

kontrolę. 

Visuomenės sveikatos 

specialistė, direktorius, 

direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui, direktoriaus 

pavaduotoja ūkio ir 

bendriesiems klausimams, 

budinčios  

Esamų 

pavojingų 

užkrečiamų 

ligų protrūkio 

ar epidemijos 

kilimo 

tikimybei 

1. Informuoti 

darbuotojai apie 

ligų protrūkį ar 

epidemiją; 

 2. Patarta 

nedalyvauti 

renginiuose;  

3.Įsigytos 

reikalingos 

asmens higienos 

bei dezinfekcijos 

priemonės kurios 

pagal higienos 

reikalavimus 

įrengtos patalpose  

4. Suteikta 

pirmoji pagalba, 

5.Neileidžiami 

pašaliniai 

asmenys. 

       

  Sumažinti teroro 

akto kilimo 

tikimybę 

Riboti pašalinių asmenų patekimą į 

progimnazijos pastatą. 

Budėtoja Esant kilimo 

tikimybei 

Pašaliniai 

asmenys 

nepatenka į 

pastatą 

2. Ekstremaliosios 

situacijos 

Sumažinti gaisro 

padarinius 

1. Pažymėti mokyklos evakuacinius 

išėjimus,  prižiūrėti, kad jie nebūtų 

Atsakingas už civilinę saugą, 

Direktorius 

Kartą metuose Pažymėti ir  

patikrinti visi 



padarinių 

mažinimas 

užstatyti. Apmokyti darbuotojus kaip 

saugiai evakuotis ir išvesti vaikus. 

2. Patikrinti gesintuvų galiojimo laiką. 

evakuaciniai 

išėjimai. 

Apmokyti 

darbuotojus kaip 

saugiai evakuotis 

ir išvesti vaikus 

  Sumažinti 

užkrečiamų ligų  

epidemijos 

padarinius 

Informuoti darbuotojus apie skiepų 

naudą ir galimybę pasiskiepyti. 

Visuomenės sveikatos 

specialistė 

Kartą metuose Darbuotojai 

informuoti apie 

galimybę 

pasiskiepyti. 

  Sumažinti uragano 

padarinius 

1. Perspėti mokyklos darbuotojus apie 

artėjantį uraganą; 

2. Patikrinti ir užsandarinti langus, 

patraukti arba pritvirtinti daiktus, 

apžiūrėti ir patikrinti mokyklos  

teritoriją, šalinti sudžiūvusias medžių 

šakas, pritvirtinti  šiukšlių išvežimo 

konteinerius, apžiūrėti pastatą.  

Pastatų  priežiūros darbininkai Nuolat Sutvarkyta 

mokyklos 

teritorija 

  Sumažinti 

teroristinio akto 

padarinius 

Informuoti darbuotojus ir mokinius 

kaip elgtis radus ar pastebėjus įtartiną 

ar pavojingą radinį. 

Darbuotojas atsakingas už 

civilinę saugą 

Esant tokiai 

grėsmei 

Suteikta 

informacija kaip 

elgtis pastebėjus 

įtartną radinį. 

Visi pašaliniai 

asmenys, 

atvykstantys į 

mokyklą yra 

registruojami 

žurnale. 

3. Darbuotojų 

civilinės saugos 

mokymas 

Apmokyti 

personalą dirbti 

įvykus 

ekstremaliajam 

įvykiui 

Pravesti civilinės saugos stalo 

pratybas 

Pravesti civilinės saugos funkcines 

pratybas 

 

Pravesti 2 val. civilinės saugos 

mokymus (metų pirmame ketvirtyje) 

Dalyvauti Klaipėdos PGV 

organizuojamuose civilinės saugos 

kursuose. 

Atsakingas už civilinę saugą Kartą metuose 

(vienais metais 

stalo pratybas, 

kitais metais 

funkcines 

pratybas) 

2 val. 

mokymai kartą 

metuose 

Įgyti ūkio 

subjekto ar kitos 

įstaigos vadovo ar 

jo įgaliotų 

asmenų įvadiniai 

ir (ar) tęstiniai 

civilinės saugos 

kursų 

pažymėjimai 

4. Darbuotojų 

informavimas 

Informuoti 

darbuotojus apie 

 Supažindinti darbuotojus su įstaigos 

galimų pavojų ir ekstremalių situacijų 

Atsakingas už civilinę saugą Kartą metuose Supažindinti 

darbuotojus su 



apie galimus 

vidinius ir 

išorinius 

pavojus 

pavojus, kurie gali 

kilti įstaigoje 

rizikos analize; 

 

ekstremalių 

situacijų rizikos 

analize 

 

5. Darbuotojų 

švietimas 

civilinės saugos 

klausimais 

Supažindinti ar 

apmokyti 

darbuotojus su, 

gaisro gesinimo 

priemonėmis. 

Išklausyti civilinės 

saugos mokymo 

kursą. 

Praktiškai apmokyti dirbti su 

gesintuvais, pamokyti pasidaryti veido 

kaukes 

 

 

 

Atsakingas už civilinę saugą 

 

 

 

 

 

 

Kartą metuose  

 

 

 

 

 

 

Darbuotojai 

apmokyti 

naudotis 

gesintuvais. 

Išmokyti 

pasidaryti veido 

kaukes  

 

Parengė: 

Atsakingas už CS Janina Rimdeikienė 

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems klausimams 


