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MARIJAMPOLĖS SAV. ŽELSVOS PROGIMNAZIJOS 

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 2021-2023 METAMS 
Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo laikotarpis (metai), 
įvykdymo terminas 

Atsakingi 
vykdytojai 

Laukiamas 
rezultatas 
(tikslas) 

Vertinimo 
kriterijus 

Verti
nimo 
kriter
ijaus 
reikš
mė 

2021 
 metai 

2022 
metai 

2023 
 metai 

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKĄ ŠALINANČIOS IR (AR) MAŽINANČIOS PRIEMONĖS: 
1. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti 

Marijampolės sav. Želsvos progimnazijos 
situacijų valdymo planą 

I ketvirtis - - Direktorius arba jo 
įgaliotas asmuo 

Atnaujintas 
progimnazijos 
ekstremaliųjų 

situacijų valdymo 
planas 

Atnaujintas 
planas (skaičius) 

1 

2. Marijampolės sav. Želsvos progimnazijos 
2021-2022 metų ekstremaliųjų situacijų 
prevencijos priemonių plano parengimas 

I ketvirtis - - Direktorius arba jo 
įgaliotas asmuo 

  1 

3. Marijampolės sav. Želsvos progimnazijos 
ekstremaliųjų situacijų prevencijos 
priemonių plano tikslinimas 

- - IV 
ketvirtis 

Direktorius arba jo 
įgaliotas asmuo 

Patikslintos 
priemonės, 

šalinančios ir (ar) 
mažinančios 

progimnazijos 
ekstremaliųjų 

situacijų riziką, 
didinančios 

žmonių saugumą 
įvykus nelaimei 
ir užtikrinančios 

Patikslintas 
progimnazijos 
ekstremaliųjų 

situacijų 
prevencijos 
priemonių 

planas (skaičius) 

1 



 2

tinkamą 
pasirengimą 

ekstremaliosioms 
situacijoms  

4. Paskelbti ekstremalių situacijų valdymo 
planą ir kitus planus mokyklos interneto 
svetainėje  

Po 
atnaujinim
o  

 

Po 
atnaujinim

o 

Po 
atnaujinim

o 

Direktorius arba jo 
įgaliotas asmuo 

Informuoti 
progimnazijos 

darbuotojai apie  
ekstremaliųjų 

situacijų 
prevencijos 

priemones ir jų 
įgyvendinimą 

Paskelbtas 
progimnazijos  
ekstremaliųjų 

situacijų 
prevencijos 
priemonių 
planas, jo 

pakeitimai ir 
informacija apie  

priemonių 
įgyvendinimą 

(skaičius) 

2 

LABAI DIDELĖS, DIDELĖS IR VIDUTINĖS RIZIKOS GALIMŲ PAVOJŲ MAŽINIMO PRIEMONĖS 
Gaisrai ir sprogimai: 

5. Organizuoti gesintuvų patikros atlikimą Iki 
rugpjūčio  

31 d. 

Iki 
rugpjūčio 

31 d. 

Iki 
rugpjūčio 

31 d. 

Ūkvedys Užtikrinti 
progimnazijos 
gaisrinę saugą 

Atlikta gesintuvų 
patikra (skaičius) 

3 

6. Teikti informaciją darbuotojams, 
ugdytiniams apie gaisrų pavojus, jų 
padarinius, prevencijos priemones ir 
apsisaugojimo būdus 

Pagal 
poreikį ir 
vykdant 

darbuotojų 
2 val. 

civilinės 
saugos 

mokymus  

Pagal 
poreikį ir 
vykdant 

darbuotojų 
2 val. 

civilinės 
saugos 

mokymus  

Pagal 
poreikį ir 
vykdant 

darbuotojų 
2 val. 

civilinės 
saugos 

mokymus   
 
 

Direktorius arba jo 
įgaliotas asmuo, 

pedagogai 

Informuoti 
darbuotojus. 
ugdytinių tėvus 
apie gaisrų 
pavojus, jų 
padarinius, 
prevencijos 
priemones ir 
apsisaugojimo 
būdus 

2 val. darbuotojų 
mokymai 
(skaičius) 

3 

Pavojingos užkrečiamosios ligos: 
7. Teikti informaciją darbuotojams, ugdytinių 

tėvams apie priemones, kurių  reikėtų imtis 
Pagal 

poreikį ir 
Pagal 

poreikį ir 
Pagal 

poreikį ir 
Direktorius arba jo 

įgaliotas asmuo, 
Informuoti 
darbuotojus, 

2 val. darbuotojų 
mokymai 

3 
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ligų, epidemijų metu, siekiant apsisaugoti 
nuo susirgimų. 

vykdant 
darbuotojų 

2 val. 
civilinės 
saugos 

mokymus 

vykdant 
darbuotojų 

2 val. 
civilinės 
saugos 

mokymus  

vykdant 
darbuotojų 

2 val. 
civilinės 
saugos 

mokymus  

pedagogai ugdytinių tėvus 
apie priemones, 
kurių  reikėtų 
imtis ligų, 
epidemijų metu, 
siekiant 
apsisaugoti nuo 
susirgimų 

(skaičius) 

Smarkus vėjas (škvalas, uraganas): 
8. Tikslinti darbuotojų, mokinių perspėjimo 

organizavimą 
Nuolat Nuolat Nuolat Direktorius arba jo 

įgaliotas asmuo 
Darbuotojų ir 
mokinių 
perspėjimas apie 
smarkų vėją 
(škvalą, uraganą) 
supažins riziką 
reiškinio metu 

Darbuotojų ir 
mokinių 
informavimas 
nuolat 

nuol
at 

9. Teikti informaciją ir rekomendacijas 
darbuotojams,  kaip elgtis prieš 
meteorologinį reiškinį ir jo metu 

Pagal 
poreikį ir 
vykdant 

darbuotojų 
2 val. 

civilinės 
saugos 

mokymus  

Pagal 
poreikį ir 
vykdant 

darbuotojų 
2 val. 

civilinės 
saugos 

mokymus  

Pagal 
poreikį ir 
vykdant 

darbuotojų 
2 val. 

civilinės 
saugos 

mokymus  

Direktorius arba jo 
įgaliotas asmuo 

   

Transporto įvykiai, susiję su automobilių kelių eismu, vežant pavojingą krovinį: 
10. Teikti informaciją, rekomendacijas 

darbuotojams, mokiniams kaip elgtis įvykus 
avarijai ir būtinus apsisaugojimo veiksmus 

Pagal 
poreikį ir 
vykdant 

darbuotojų 
2 val. 

civilinės 
saugos 

mokymus 
bei per 

Pagal 
poreikį ir 
vykdant 

darbuotojų 
2 val. 

civilinės 
saugos 

mokymus 
bei 

Pagal 
poreikį ir 
vykdant 

darbuotojų 
2 val. 

civilinės 
saugos 

mokymus 
bei 

Direktorius arba jo 
įgaliotas asmuo 

Informuoti 
darbuotojai apie 
prognozuojamą 
meteorologinį 
reiškinį žinos 
kaip elgtis prieš 
ir reiškinio metu 

Darbuotojų ir 
mokinių 
informavimas 
nuolat 

nuol
at 



 4

žmogaus 
saugos 

pamokas 
Pavojingas radinys: 
11. Teikti informaciją darbuotojams, 

ugdytiniams apie pavojingus radinius, jų 
keliamą pavojų ir elgesį radus pavojingą 
radinį 

Pagal 
poreikį ir 
vykdant 

darbuotojų 
2 val. 

civilinės 
saugos 

mokymus 
be per 

žmogaus 
saugos 

pamokas  

Pagal 
poreikį ir 
vykdant 

darbuotojų 
2 val. 

civilinės 
saugos 

mokymus 
bei per 

žmogaus 
saugos 

pamokas 

Pagal 
poreikį ir 
vykdant 

darbuotojų 
2 val. 

civilinės 
saugos 

mokymus 
bei per 

žmogaus 
saugos 

pamokas 

Direktorius arba jo 
įgaliotas asmuo, 

pedagogai 

Informacijos 
teikimas apie 
teritorijas, 
kuriose galimi 
pavojingi 
radiniai, ir 
apsisaugojimo 
nuo jų būdus, 
padeda didinti 
savisaugos lygis 

Informacija ir 
rekomendacijos 
darbuotojams ir 
mokiniams (kartai) 

8 

Radiologinė avarija: 
12. Teikti informaciją Marijampolės sav. 

Želsvos progimnazijos darbuotojams, 
ugdytiniams apie radiacinės avarijos 
keliamus pavojus bei rekomendacijas dėl 
saugus elgesio įvykus tokiai avarijai  

Pagal 
poreikį ir 
vykdant 

darbuotojų 2 
val. civilinės 

saugos 
mokymus 

Pagal 
poreikį ir 
vykdant 

darbuotojų 2 
val. civilinės 

saugos 
mokymus  

Pagal 
poreikį ir 
vykdant 

darbuotojų 2 
val. civilinės 

saugos 
mokymus  

Direktorius arba 
jo įgaliotas 

asmuo, pedagogai 

Informacija ir 
rekomendacijos 
didina darbuotojų 
ir mokinių 
saugumą, 
pagerėja 
savisaugos lygis 

Informacija ir 
rekomendacijos 
darbuotojams ir 
mokiniams 
(kartai) 

6 

Pranešimas apie teroristinį nusikaltimą, įkaitų paėmimas, teroristiniai išpuoliai: 
13. Teikti informaciją darbuotojams, 

ugdytiniams apie elgesį gavus pranešimą 
apie gresianti teroristinį nusikaltimą ir 
būtinus veiksmus 

Pagal 
poreikį ir 
vykdant 

darbuotojų 2 
val. civilinės 

saugos 
mokymus  

Pagal 
poreikį ir 
vykdant 

darbuotojų 2 
val. civilinės 

saugos 
mokymus  

Pagal 
poreikį ir 
vykdant 

darbuotojų 2 
val. civilinės 

saugos 
mokymus  

Direktorius arba 
jo įgaliotas 

asmuo, pedagogai 

Darbuotojų ir 
mokinių 
informavimas 
apie pavojų, 
padeda didinti 
gyventojų 
saugumas 

Informacija ir 
rekomendacijos 
darbuotojams ir 
mokiniams 
(kartai) 

8 

14. Tikslinti darbuotojų, ugdytinių evakavimo 
organizavimą iš pavojaus zonos 

Nuolat Nuolat Nuolat Direktorius arba 
jo įgaliotas 

Saugus 
darbuotojų ir 

Tikslinamos 
darbuotojų, 

3 
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asmuo, pedagogai ugdytinių 
evakavimo 
organizavimo 

ugdytinių 
evakavimo 
organizavimą iš 
pavojaus zonos 
(kartai) 

Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai: 
15. Organizuoti Marijampolės sav. Želsvos 

progimnazijos ūkio patikrinimą prieš 
mokslo metų pradžią 

III 
ketvirtis 

III 
ketvirtis 

III 
ketvirtis 

Ūkvedys Saugus 
progimnazijos 
elektros ūkis 

Elektros ūkio 
patikrinimas 
(skaičius) 

3 

Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai: 
16. Organizuoti Marijampolės sav. Želsvos 

progimnazijos šilumos mazgo, šilumos 
tiekimo vamzdynų paruošimą prieš 
šildymo sezoną 

III 
ketvirtis 

III 
ketvirtis 

III 
ketvirtis 

Ūkvedys Laiku ir tinkamai 
paruoštas 
progimnazijos 
šilumos mazgas, 
šilumos tiekimas 
vamzdynais 

Paruoštas  
šilumos mazgas, 
šilumos tiekimas 
vamzdynais 
(skaičius) 

3 

Komunalinių sistemų avarija (vandens tiekimo, nuotekų šalinimo): 
17. Organizuoti Marijampolės sav. Želsvos 

progimnazijos komunalinių sistemų 
patikrinimą ir paruošimą naudojimui prieš 
mokslo metų pradžią 

III 
ketvirtis 

III 
ketvirtis 

III 
ketvirtis 

Ūkvedys Tinkamas 
progimnazijos 
komunalinių 
sistemų 
paruošimas 

Patikrintos ir 
paruoštos 
komunalinių 
sistemos 
(skaičius) 

2 

18. Kontroliuoti įrangos techninę būklę, 
užtikrinti darbuotojų parengimą avarijų 
likvidavimui 

Nuolat Nuolat Nuolat Ūkvedys Nuolatinė 
komunalinių 
sistemų kontrolė 

komunalinių 
sistemų kontrolė 
nuolat 

nuola
t 

Speigas (didelis šaltis), Smarkus snygis, smarki pūga: 
19. Kontroliuoti šildymo sistemos techninę 

būklę, užtikrinti darbuotojų parengimą 
avarijų likvidavimui 

Nuolat Nuolat Nuolat Ūkvedys Speigo, 
smarkaus snygio 
ar smarkios 
pūgos metu 
užtikrinti 
tinkamą šilumos 
sistemos veikimą 

Šildymo sistemos 
techninės būklės 
priežiūra 

nuol
at 
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20. Teikti informaciją darbuotojams, 
ugdytiniams apie didelio šalčio, pūgų 
keliamus pavojus ir saugų elgesį šių 
reiškinių metu 

Pagal 
poreikį ir 
vykdant 

darbuotojų 
2 val. 

civilinės 
saugos 

mokymus  

Pagal 
poreikį ir 
vykdant 

darbuotojų 2 
val. civilinės 

saugos 
mokymus  

Pagal 
poreikį ir 
vykdant 

darbuotojų 2 
val. civilinės 

saugos 
mokymus  

Direktorius arba 
jo įgaliotas 

asmuo, pedagogai 

Informacija ir 
rekomendacijos 
didina 
darbuotojų ir 
mokinių 
saugumą, 
pagerėja 
savisaugos lygis 

Informacija 
darbuotojams ir 
mokiniams 
(kartai) 

nuol
at 

Vandens, dirvožemio, grunto tarša, naftos produktų išsiliejimas:  
21. Teikti informaciją, rekomendacijas 

darbuotojams, ugdytiniams kaip elgtis 
įvykus avarijai ir  būtinus veiksmus 

Pagal 
poreikį ir 
vykdant 

darbuotojų 
2 val. 

civilinės 
saugos 

mokymus 

Pagal 
poreikį ir 
vykdant 

darbuotojų 2 
val. civilinės 

saugos 
mokymus  

Pagal 
poreikį ir 
vykdant 

darbuotojų 2 
val. civilinės 

saugos 
mokymus  

Direktorius arba 
jo įgaliotas 

asmuo, pedagogai 

Informacija ir 
rekomendacijos 
didina 
darbuotojų ir 
mokinių 
saugumą, 
pagerėja 
savisaugos lygis 

Informacija 
darbuotojams ir 
mokiniams 
(kartai) 

nuol
at 

Pastatų griuvimai:  
22. Tikrinti statinio būklę, vesti nustatytus 

pastatų priežiūros žurnalus 
Nustatyta 

tvarka 
Nustatyta 

tvarka 
Nustatyta 

tvarka 
Ūkvedys Laiku pastebėti 

ir nustatyti 
statinio 
trūkumus 

Statinių 
priežiūros būklės 
stebėjimas 
(kartai) 

nuola
t 

PRIEMONĖS DIDINANČIOS GYVENTOJŲ SAUGUMĄ GRESIANT AR SUSIDARIUS EKSTREMALIOSIOMS SITUACIJOMS: 
23. Organizuoti Marijampolės sav. Želsvos 

progimnazijos darbuotojų telefonų 
nustatymą PAGD perspėjimo pranešimų 
priėmimui apie galimus pavojus 

Nuolat Nuolat Nuolat Direktorius arba 
jo įgaliotas 

asmuo, pedagogai 

Organizuoti 
Marijampolės 
sav. Želsvos 
progimnazijos 
darbuotojų 
telefonų 
nustatymas 
PAGD 
perspėjimo 
pranešimų 

Darbuotojų 
informavimas 
(kartai)  

Nuol
at 
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priėmimui apie 
galimus pavojus 

24. Organizuoti civilinės saugos mokymą Dalyvauti privalomuose nustatytų 
kategorijų civilinės saugos mokymo 

kursuose 

Direktorius arba 
jo įgaliotas 

asmuo, pedagogai 

Dalyvauti 
privalomuose 
nustatytų 
kategorijų 
civilinės saugos 
mokymo 
kursuose 

Dalyvavimas 
privalomuose 
nustatytų 
kategorijų 
civilinės saugos 
mokymo 
kursuose 
(skaičius) 

1 

25. Organizuoti 2 valandų civilinės saugos 
mokymus Marijampolės sav.  Želsvos 
progimnazijos darbuotojams 

IV 
ketvirtis 

IV 
ketvirtis 

IV 
ketvirtis 

Direktorius arba 
jo įgaliotas 

asmuo, pedagogai 

Organizuoti 2 
valandų civilinės 
saugos mokymai 
Marijampolės 
sav. Želsvos 
progimnazijos 
darbuotojams 

Mokymų 
organizavimas 
(skaičius) 

3 

PASIRENGIMĄ EKSTREMALIOSIOMS SITUACIJOMS UŽTIKRINANČIOS PRIEMONĖS: 
26. Organizuoti civilinės saugos pratybas 

Marijampolės sav. Želsvos progimnazijoje 
IV 
ketvirtis 

IV 
ketvirtis 

IV 
ketvirtis 

Direktorius arba 
jo įgaliotas 

asmuo, pedagogai 

Organizuotos 
civilinės saugos 
pratybos 
Marijampolės 
sav.. Želsvos 
progimnazijoje 

Pratybų 
organizavimai 
(skaičius) 

3 

 

___________________________________________ 


