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I. BENDROJI DALIS 

1. Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija 2018 - 2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos 

priemonių planas (toliau - planas), parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. 

liepos 14 d. nutarimu Nr. 1028 “Dėl ekstremalių situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo” (Žin., 2010, Nr. 87-4585). 

2. Planas reglamentuoja išankstinių priemonių, kuriomis siekiama išvengti arba sumažinti 

ekstremalių situacijų ir ekstremalių įvykių susidarymo galimybę Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje 

ir jos aplinkoje, sušvelninti galimus padarinius, numatyti procedūras kuriomis vadovaujantis bus 

veikiama nelaimės atveju. 

3. Ekstremaliųjų situacijų prevencija, tai tikslingai vykdoma pasirengimo ekstremaliosioms 

situacijoms priemonių visuma. 

4. Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas – planas kuriame apibrėžiamos 

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos procedūros, skirtos mažinti avarinių situacijų, įvykių ar 

ekstremaliųjų įvykių kilimo tikimybę ir (ar) švelninti jų daromą poveikį žmonėms, turtui ir aplinkai, taip 

pat: 

 Nustatyti informacijos perdavimo tvarką darbuotojams apie vidinius ir išorinius pavojus, 

galinčius daryti neigiamą poveikį gyventojų sveikatai ar gyvybei, ekstremaliųjų situacijų 

prevencijos priemones ir veiksmus avarinių situacijų atvejais. 

 Apibrėžti civilinės saugos funkcinių ir stalo pratybų atlikimo periodiškumą, bei tvarką ir 

darbuotojų mokymo terminus Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje . 

5. Plano tikslai: 

 Sukurti prevencinių priemonių sistemą Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje . 

 Numatyti priemones mažinančias ekstremaliųjų situacijų riziką. 

 Užtikrinti tinkamą pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms ir tinkamą reagavimą į jas, siekiant 

efaktyviai ir laiku koordinuoti jų valdymą. 

 Užtikrinti efaktyvią informacijos kaitą apie ekstremaliąsias situacijas. 

 Organizuoti galimų pavojų rizikos mažinimo priemones. 

 Nustatyti darbuotojų informavimo ir mokymo tvarką ir terminus. 

6. Planas peržiūrimas ir prireikus atnaujinamas ne rečiau kaip kas vienerius metus. 

7. Planas atnaujinamas, jeigu pasikeičia teisės aktai reglamentuojantys civilinę saugą, ir 

(arba) įstaigoje pradedama naudoti naujas priemones mažinančias darbuotojų ir auklėtinių saugumą, 

arba pasikeičia priemonės kuriomis siekiama užtikrinti žmonių saugumą. 

 

II. PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ NUSTATYMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

 



8. Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos teritorijai būdingos prevencijos priemonės 

nustatomos gresiančių pavojų ir jų galimų padarinių prognoze. 

9. Ekstremaliųjų situacijų prevenciją organizuoja, vertina galimus padarinius ir įgyvendina 

prevencines priemones Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos administracija, bei nepriklausomas 

civilinės saugos specialistas. 

 

III. PAGRINGINIŲ PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ REGLAMENTAVIMAS 

 

10. Pagrindinių prevencinių priemonių reglamentavimas yra paremtas Lietuvos Respublikos 

civilinės saugos įstatymu, kitais Civilinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais.  

 

IV. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONĖS 

 

Prevencijos priemonės numatomos 2018 metams. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 
Tikslai 

Priemonės tikslams 

pasiekti 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įgyvendinimo 

terminai 

1. Gaisras. 

 

Elektros 

instaliacijos 

priežiūra 

Sumažinti gaisro 

kilimo tikimybę 

dėl trumpo 

elektros 

instaliacijos 

jungimosi. 

1) Pagal priešgaisrinės 

saugos reikalavimus 

atlikti varžų matavimus. 

2) Prižiūrėti ir prireikus 

keisti nusidėvėjusią, ar 

pagal normatyvus per 

daug apkraunamą 

elektros instaliaciją. 

Įstaigos 

direktorius, 

direktoriaus  

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Nuolat. 

 

Pirminių gaisro 

gesinimo priemonių 

priežiūra 

Užtikrinti gaisro 

gesinimo 

priemonių veikimo 

patikimumą 

1) Kiekvienais metais 

atlikti gesintuvų patikrą 

Įstaigos 

direktorius, 

direktoriaus  

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Nuolat. 

 

Darbuotojų 

informavimas dėl 

galimo gaisro 

pavojaus, bei 

veiksmų jo metu. 

Suteikti 

darbuotojams 

reikiamą 

informaciją apie 

saugų elgesį 

gaisrinės saugos 

srityje. 

1) Kas trejus metus 

organizuoti darbuotojų 

mokymą pagal 

„Valstybės tarnautojų 

ir darbuotojų 

priešgaisrinės saugos“ 

3 valandų mokymo 

programą 

2) Kiekvienais metais 

organizuoti darbuotojų 

instruktažą 

supažindinant juos su 

įstaigos gaisrinės 

saugos instrukcija, bei 

evakavimo planais 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

priešgaisrinę 

saugą. 

Darbuotojų 

instruktažas 

atliekamas 

2018-09-02-05 

dienomis 



 

Organizuoti 

gaisrinės saugos 

pratybas 

Praktiškai 

supažindinti 

darbuotojus su 

elgesiu gaisro 

metu, evakuacijos 

tvarka 

1) Pagal bendrąsias 

gaisrinės saugos 

taisyklės numatytais 

terminais įstaigoje 

organizuoti gaisrinės 

saugos pratybas 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

priešgaisrinę 

saugą. 

Gaisrinės 

saugos 

pratybos 

numatomos 

2018 IV ketv 

2. Kitas gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis. 

  

Atlikti darbuotojų 

civilinės saugos 

mokymą darbo 

vietoje, pagal 

darbuotojų tipinę 

civilinės saugos 

mokymo programą. 

Informuoti 

darbuotojus apie 

galimas 

ekstremaliuosius 

įvykius, kurie gali 

susidaryti dėl 

gamtinio, 

techninio 

ekologinio ar 

socialinio 

pobūdžio 

priežasčių. 

1) Kiekvienais metais 

organizuoti darbuotojų 

civilinės saugos mokymą 

darbo vietoje, pagal 

darbuotojų tipinę 

civilinės saugos mokymo 

programą. 

2) Mokymų metu suteikti 

informaciją kaip elgtis 

kilus minėto pobūdžio 

nelaimėms 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

civilinę saugą. 

2018.12.28 

 

Organizuoti 

civilinės saugos 

FUNKCINES 

pratybas  

Diskusijos metu 

aptarti veiksmus 

galimų 

ekstremaliųjų 

situacijų metu  

1) 2018 metais atlikti 

civilinės saugos 

FUNKCINES pratybas. 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

civilinę saugą. 

2018.10.05 

 

Pastato, darbuotojų, 

bei vaikų apsauga 

uragano metu 

Apsaugoti pastatą 

ir jame esančius 

darbuotojus, bei 

vaikus. 

1) Kilus uragano pavojui 

uždaryti visus langus, 

duris, prireikus 

užsandarinti orlaides. 

2) Sunešti visus daiktus 

iš įstaigos teritorijos, 

kitus daiktus pritvirtini. 

2) Organizuoti 

darbuotojų ir vaikų 

apsaugą kuo toliau nuo 

langų arba pastato 

vietose kur nėra langų. 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

civilinę saugą, 

darbuotojas 

atsakingas už 

viešąją tvarką. 

Kilus pavojui 

 

Darbuotojų ir vaikų 

apsauga kilus 

vandens užteršimo 

grėsmei. 

Apsaugoti 

darbuotojus, bei 

vaikus. 

1) Nedelsiant nutraukti 

vandens tiekimą. 

2) Atlikti darbuotojų ir 

vaikų apžiūrą, ar 

nesimato apsinuodijimo 

požymių.  

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

pirmos pagalbos 

suteikimą. 

Kilus pavojui 



 

Darbuotojų ir vaikų 

apsaugą kilus 

maisto užteršimo 

grėsmei. 

Apsaugoti 

darbuotojus, bei 

vaikus. 

1) Atskirti ir izoliuoti 

užkrėstus maisto 

produktus. 

2) Atlikti darbuotojų ir 

vaikų apžiūrą, ar 

nesimato apsinuodijimo 

požymių. 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

pirmos pagalbos 

suteikimą. 

Kilus pavojui. 

3. Teroro aktas. 

 
Darbuotojų ir 

vaikų apsaugą 

Numatyti 

priemones 

užtikrinančias 

darbuotojų ir 

auklėtinių 

saugumą. 

1) Kilus pavojui, kuo 

skubiau informuoti BPC 

112. 

2) Jei yra galimybė 

pasitraukti iš įstaigos 

pastato. 

3) Amok situacijos metu, 

jei nėra galimybės 

evakuotis užsibarikaduoti 

įstaigos patalpose. 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

civilinę saugą, 

darbuotojas 

atsakingas už 

viešąją tvarką, 

darbuotojai 

atsakingi už 

vaikus. 

Kilus pavojui. 

4. Pavojingos medžiagos patekimas į aplinką. 

 
Darbuotojų ir 

vaikų apsauga 

Apsaugoti 

darbuotojus ir 

vaikus nuo galimo 

teršalų poveikio.  

1) Kilus pavojui 

organizuoti pasato 

izoliavimo darbus 

(užsandarinti langus, 

duris, ventiliacijos 

angas). 

2) Organizuoti 

darbuotojų ir vaikų 

asmeninės apsaugos 

priemones (marlės, 

rankšluosčiai sušlapinti 

vandeniu). 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

pirmos pagalbos 

suteikimą. 

Kilus pavojui. 

5. 
Įstaigos pastato, statinio arba jo konstrukcijos visiškas ar dalinis sugriovimas, kai 

neatidėliotinai reikia suteikti gyvenamąją vietą. 

 
Darbuotojų ir 

vaikų apsauga.  

Apsaugoti 

darbuotojus ir 

vaikus nuo galimų 

sužeidimų. 

1) Kilus pavojui, 

organizuoti darbuotojų ir 

vaikų evakuaciją iš 

pastato. 

2) Izoliuoti patekimą prie 

pažeistos pastato vietos. 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

civilinę saugą, 

darbuotojas 

atsakingas už 

viešąją tvarką. 

Kilus pavojui. 

 

Pastato apsauga 

nuo galimo 

pavojaus.  

Užtikrinti arba 

sumažinti įvykio 

tikimybę. 

1) Nuolat prižiūrėti 

pastato būklę. 

Įstaigos 

direktorius, 
Nuolat. 

6. Ypač pavojinga žmonių užkrečiamoji liga. 



 

Užkrečiamosios 

ligos plitimo 

kontroliavimas 

Sumažinti 

užkrečiamosios 

ligos plitimo 

tikimybę 

1) Įstaigoje organizuoti 

papildomą drėgną 

valymą. 

2) Prireikus 

darbuotojams ir vaikams 

naudoti asmenines 

apsaugos priemones 

(marlės užrištos ant 

veido) 

3) Organizuoti dažną 

rankų plovimą, 

sustiprinti sanitarines 

sąlygas, pasirūpinti 

asmens higienos 

priemonėmis (muilas). 

4) Riboti viešų renginių 

organizavimą įstaigoje. 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

civilinę saugą, 

darbuotojas 

atsakingas už 

viešąją tvarką, 

darbuotojai 

atsakingi už 

vaikus. 

Kilus pavojui. 

7. Sprogmuo, pavojingoji medžiaga. 

 
Darbuotojų ir 

vaikų apsauga 

Apsaugoti 

darbuotojus ir 

vaikus nuo 

galimos pavojaus 

grėsmės. 

1) Kilus pavojui, 

organizuoti darbuotojų ir 

vaikų evakuaciją iš 

pastato. 

2) Izoliuoti patekimą prie 

pavojingo radinio 

3) Informuoti BPC apie 

pastebėtą pavojų. 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

civilinę saugą, 

Kilus pavojui. 

8. 
Sieros dioksido, azoto dioksido ar ozono koncentracija aplinkos ore lygi pavojaus slenksčiui 

arba jį viršija. 

 
Darbuotojų ir 

vaikų apsauga. 

Užtikrinti 

priemones, 

kuriomis siekiama  

apsaugoti 

darbuotojus ir 

vaikus pavojaus 

metu. 

1) Kilus pavojui 

organizuoti pasato 

izoliavimo darbus 

(užsandarinti langus, 

duris, ventiliacijos 

angas). 

2) Atšaukti užsiėmimus 

lauke. 

3) Prireikus organizuoti 

asmeninių apsaugos 

priemonių naudojimą 

(marlės, šlapi 

rankšluosčiai dedami ant 

kvėpavimo organų) 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

civilinę saugą, 

Kilus pavojui. 

9. 
Anglies monoksido ar kietųjų dalelių KD koncentracija (KD – vidutinė paros koncentracija) 

aplinkos ore lygi ribinei vertei arba ją viršija. 



 
Darbuotojų ir 

vaikų apsauga. 

Užtikrinti 

priemones, 

kuriomis siekiama  

apsaugoti 

darbuotojus ir 

vaikus pavojaus 

metu. 

1) Kilus pavojui 

organizuoti pasato 

izoliavimo darbus 

(užsandarinti langus, 

duris, ventiliacijos 

angas). 

2) Atšaukti užsiėmimus 

lauke. 

3) Prireikus organizuoti 

asmeninių apsaugos 

priemonių naudojimą 

(marlės, šlapi 

rankšluosčiai dedami ant 

kvėpavimo organų) 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

civilinę saugą, 

Kilus pavojui. 

10. 
Geriamojo vandens tiekimo nutraukimas stacionarinei asmens sveikatos priežiūros įstaigai, 

ūkio subjektui ar įstaigai, teikiančiai formaliojo mokymo paslaugas. 

 Pastato priežiūra 

Numatyti 

priemones, 

kuriomis siekiama 

užtikrinti pastato 

vandens tiekimo 

tinklų priežiūrą. 

1) Nuolat prižiūrėti 

pastato vandens tiekimo 

sistemas. 

Įstaigos 

direktorius, 

direktoriaus  

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Kilus pavojui. 

11. 
Nustatytas nelegalus ar paliktasis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis ar radionuklidais 

užterštas objektas. 

 

Pastato priežiūra, 

darbuotojų ir vaikų 

apsauga. 

Atlikti veiksmus, 

kuriais siekiama 

apsaugoti įstaigos 

darbuotojus ir 

vaikus. 

1) Kilus pavojui, 

organizuoti darbuotojų ir 

vaikų evakuaciją iš 

pastato. 

2) Izoliuoti patekimą prie 

pavojingo radinio 

3) Informuoti BPC apie 

pastebėtą pavojų. 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

civilinę saugą, 

Kilus pavojui. 

12. Grasinimas įvykdyti teroro aktą. 

 
Veiksmai pavojaus 

metu. 

Organizuoti 

veiksmus, kuriais 

siekiama užtikrinti 

darbuotojų ir vaikų 

apsaugą. 

1) Kilus pavojui, 

organizuoti darbuotojų ir 

vaikų evakuaciją iš 

pastato. 

2) Informuoti BPC apie 

gautą grasinimą. 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

civilinę saugą, 

Kilus pavojui. 

 

Prevencijos priemonės numatomos 2019 metams. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 
Tikslai 

Priemonės tikslams 

pasiekti 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įgyvendinimo 

terminai 

1. Gaisras. 



 

Elektros 

instaliacijos 

priežiūra 

Sumažinti gaisro 

kilimo tikimybę 

dėl trumpo 

elektros 

instaliacijos 

jungimosi. 

1) Pagal priešgaisrinės 

saugos reikalavimus 

atlikti varžų matavimus. 

2) Prižiūrėti ir prireikus 

keisti nusidėvėjusią, ar 

pagal normatyvus per 

daug apkraunamą 

elektros instaliaciją. 

Įstaigos 

direktorius, 

direktoriaus  

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Nuolat. 

 

Pirminių gaisro 

gesinimo priemonių 

priežiūra 

Užtikrinti gaisro 

gesinimo 

priemonių veikimo 

patikimumą 

1) Kiekvienais metais 

atlikti gesintuvų patikrą 

Įstaigos 

direktorius, 

direktoriaus  

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Nuolat. 

 

Darbuotojų 

informavimas dėl 

galimo gaisro 

pavojaus, bei 

veiksmų jo metu. 

Suteikti 

darbuotojams 

reikiamą 

informaciją apie 

saugų elgesį 

gaisrinės saugos 

srityje. 

1) Kas trejus metus 

organizuoti darbuotojų 

mokymą pagal 

„Valstybės tarnautojų 

ir darbuotojų 

priešgaisrinės saugos“ 

3 valandų mokymo 

programą 

2) Kiekvienais metais 

organizuoti darbuotojų 

instruktažą 

supažindinant juos su 

įstaigos gaisrinės 

saugos instrukcija, bei 

evakavimo planais 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

priešgaisrinę 

saugą. 

Darbuotojų 

instruktažas 

atliekamas 

2019-09-3-

5dienomis 

 

Organizuoti 

gaisrinės saugos 

pratybas 

Praktiškai 

supažindinti 

darbuotojus su 

elgesiu gaisro 

metu, evakuacijos 

tvarka 

1) Pagal bendrąsias 

gaisrinės saugos 

taisyklės numatytais 

terminais įstaigoje 

organizuoti gaisrinės 

saugos pratybas 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

priešgaisrinę 

saugą. 

2019 metų IV 

ketvirtis 

2. Kitas gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis. 

  

Atlikti darbuotojų 

civilinės saugos 

mokymą darbo 

vietoje, pagal 

darbuotojų tipinę 

civilinės saugos 

mokymo programą. 

Informuoti 

darbuotojus apie 

galimas 

ekstremaliuosius 

įvykius, kurie gali 

susidaryti dėl 

gamtinio, 

techninio 

ekologinio ar 

socialinio 

pobūdžio 

priežasčių. 

1) Kiekvienais metais 

organizuoti darbuotojų 

civilinės saugos mokymą 

darbo vietoje, pagal 

darbuotojų tipinę 

civilinės saugos mokymo 

programą. 

2) Mokymų metu suteikti 

informaciją kaip elgtis 

kilus minėto pobūdžio 

nelaimėms 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

civilinę saugą. 

2019-12-28 



 

Organizuoti 

civilinės saugos 

STALO pratybas  

Diskusijos metu 

aptarti veiksmus 

galimų 

ekstremaliųjų 

situacijų metu  

1) 2019 metais atlikti 

civilinės saugos STALO 

pratybas. 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

civilinę saugą. 

2019 -12-28 

 

Pastato, darbuotojų, 

bei vaikų apsauga 

uragano metu 

Apsaugoti pastatą 

ir jame esančius 

darbuotojus, bei 

vaikus. 

1) Kilus uragano pavojui 

uždaryti visus langus, 

duris, prireikus 

užsandarinti orlaides. 

2) Sunešti visus daiktus 

iš įstaigos teritorijos, 

kitus daiktus pritvirtini. 

2) Organizuoti 

darbuotojų ir vaikų 

apsaugą kuo toliau nuo 

langų arba pastato 

vietose kur nėra langų. 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

civilinę saugą, 

darbuotojas 

atsakingas už 

viešąją tvarką. 

Kilus pavojui 

 

Darbuotojų ir vaikų 

apsauga kilus 

vandens užteršimo 

grėsmei. 

Apsaugoti 

darbuotojus, bei 

vaikus. 

1) Nedelsiant nutraukti 

vandens tiekimą. 

2) Atlikti darbuotojų ir 

vaikų apžiūrą, ar 

nesimato apsinuodijimo 

požymių.  

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

pirmos pagalbos 

suteikimą. 

Kilus pavojui 

 

Darbuotojų ir vaikų 

apsaugą kilus 

maisto užteršimo 

grėsmei. 

Apsaugoti 

darbuotojus, bei 

vaikus. 

1) Atskirti ir izoliuoti 

užkrėstus maisto 

produktus. 

2) Atlikti darbuotojų ir 

vaikų apžiūrą, ar 

nesimato apsinuodijimo 

požymių. 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

pirmos pagalbos 

suteikimą. 

Kilus pavojui. 

3. Teroro aktas. 

 
Darbuotojų ir 

vaikų apsaugą 

Numatyti 

priemones 

užtikrinančias 

darbuotojų ir 

auklėtinių 

saugumą. 

1) Kilus pavojui, kuo 

skubiau informuoti BPC 

112. 

2) Jei yra galimybė 

pasitraukti iš įstaigos 

pastato. 

3) Amok situacijos metu, 

jei nėra galimybės 

evakuotis užsibarikaduoti 

įstaigos patalpose. 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

civilinę saugą, 

darbuotojas 

atsakingas už 

viešąją tvarką, 

darbuotojai 

atsakingi už 

vaikus. 

Kilus pavojui. 

4. Pavojingos medžiagos patekimas į aplinką. 



 
Darbuotojų ir 

vaikų apsauga 

Apsaugoti 

darbuotojus ir 

vaikus nuo galimo 

teršalų poveikio.  

1) Kilus pavojui 

organizuoti pasato 

izoliavimo darbus 

(užsandarinti langus, 

duris, ventiliacijos 

angas). 

2) Organizuoti 

darbuotojų ir vaikų 

asmeninės apsaugos 

priemones (marlės, 

rankšluosčiai sušlapinti 

vandeniu). 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

pirmos pagalbos 

suteikimą. 

Kilus pavojui. 

5. 
Įstaigos pastato, statinio arba jo konstrukcijos visiškas ar dalinis sugriovimas, kai 

neatidėliotinai reikia suteikti gyvenamąją vietą. 

 
Darbuotojų ir 

vaikų apsauga.  

Apsaugoti 

darbuotojus ir 

vaikus nuo galimų 

sužeidimų. 

1) Kilus pavojui, 

organizuoti darbuotojų ir 

vaikų evakuaciją iš 

pastato. 

2) Izoliuoti patekimą prie 

pažeistos pastato vietos. 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

civilinę saugą, 

darbuotojas 

atsakingas už 

viešąją tvarką. 

Kilus pavojui. 

 

Pastato apsauga 

nuo galimo 

pavojaus.  

Užtikrinti arba 

sumažinti įvykio 

tikimybę. 

1) Nuolat prižiūrėti 

pastato būklę. 

Įstaigos 

direktorius, 
Nuolat. 

6. Ypač pavojinga žmonių užkrečiamoji liga. 

 

Užkrečiamosios 

ligos plitimo 

kontroliavimas 

Sumažinti 

užkrečiamosios 

ligos plitimo 

tikimybę 

1) Įstaigoje organizuoti 

papildomą drėgną 

valymą. 

2) Prireikus 

darbuotojams ir vaikams 

naudoti asmenines 

apsaugos priemones 

(marlės užrištos ant 

veido) 

3) Organizuoti dažną 

rankų plovimą, 

sustiprinti sanitarines 

sąlygas, pasirūpinti 

asmens higienos 

priemonėmis (muilas). 

4) Riboti viešų renginių 

organizavimą įstaigoje. 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

civilinę saugą, 

darbuotojas 

atsakingas už 

viešąją tvarką, 

darbuotojai 

atsakingi už 

vaikus. 

Kilus pavojui. 

7. Sprogmuo, pavojingoji medžiaga. 



 
Darbuotojų ir 

vaikų apsauga 

Apsaugoti 

darbuotojus ir 

vaikus nuo 

galimos pavojaus 

grėsmės. 

1) Kilus pavojui, 

organizuoti darbuotojų ir 

vaikų evakuaciją iš 

pastato. 

2) Izoliuoti patekimą prie 

pavojingo radinio 

3) Informuoti BPC apie 

pastebėtą pavojų. 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

civilinę saugą, 

Kilus pavojui. 

8. 
Sieros dioksido, azoto dioksido ar ozono koncentracija aplinkos ore lygi pavojaus slenksčiui 

arba jį viršija. 

 
Darbuotojų ir 

vaikų apsauga. 

Užtikrinti 

priemones, 

kuriomis siekiama  

apsaugoti 

darbuotojus ir 

vaikus pavojaus 

metu. 

1) Kilus pavojui 

organizuoti pasato 

izoliavimo darbus 

(užsandarinti langus, 

duris, ventiliacijos 

angas). 

2) Atšaukti užsiėmimus 

lauke. 

3) Prireikus organizuoti 

asmeninių apsaugos 

priemonių naudojimą 

(marlės, šlapi 

rankšluosčiai dedami ant 

kvėpavimo organų) 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

civilinę saugą, 

Kilus pavojui. 

9. 
Anglies monoksido ar kietųjų dalelių KD koncentracija (KD – vidutinė paros koncentracija) 

aplinkos ore lygi ribinei vertei arba ją viršija. 

 
Darbuotojų ir 

vaikų apsauga. 

Užtikrinti 

priemones, 

kuriomis siekiama  

apsaugoti 

darbuotojus ir 

vaikus pavojaus 

metu. 

1) Kilus pavojui 

organizuoti pasato 

izoliavimo darbus 

(užsandarinti langus, 

duris, ventiliacijos 

angas). 

2) Atšaukti užsiėmimus 

lauke. 

3) Prireikus organizuoti 

asmeninių apsaugos 

priemonių naudojimą 

(marlės, šlapi 

rankšluosčiai dedami ant 

kvėpavimo organų) 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

civilinę saugą, 

Kilus pavojui. 

10. 
Geriamojo vandens tiekimo nutraukimas stacionarinei asmens sveikatos priežiūros įstaigai, 

ūkio subjektui ar įstaigai, teikiančiai formaliojo mokymo paslaugas. 



 Pastato priežiūra 

Numatyti 

priemones, 

kuriomis siekiama 

užtikrinti pastato 

vandens tiekimo 

tinklų priežiūrą. 

1) Nuolat prižiūrėti 

pastato vandens tiekimo 

sistemas. 

Įstaigos 

direktorius, 

direktoriaus  

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Kilus pavojui. 

11. 
Nustatytas nelegalus ar paliktasis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis ar radionuklidais 

užterštas objektas. 

 

Pastato priežiūra, 

darbuotojų ir vaikų 

apsauga. 

Atlikti veiksmus, 

kuriais siekiama 

apsaugoti įstaigos 

darbuotojus ir 

vaikus. 

1) Kilus pavojui, 

organizuoti darbuotojų ir 

vaikų evakuaciją iš 

pastato. 

2) Izoliuoti patekimą prie 

pavojingo radinio 

3) Informuoti BPC apie 

pastebėtą pavojų. 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

civilinę saugą, 

Kilus pavojui. 

12. Grasinimas įvykdyti teroro aktą. 

 
Veiksmai pavojaus 

metu. 

Organizuoti 

veiksmus, kuriais 

siekiama užtikrinti 

darbuotojų ir vaikų 

apsaugą. 

1) Kilus pavojui, 

organizuoti darbuotojų ir 

vaikų evakuaciją iš 

pastato. 

2) Informuoti BPC apie 

gautą grasinimą. 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

civilinę saugą, 

Kilus pavojui. 

 

Prevencijos priemonės numatomos 2020 metams. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 
Tikslai 

Priemonės tikslams 

pasiekti 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įgyvendinimo 

terminai 

1. Gaisras. 

 

Elektros 

instaliacijos 

priežiūra 

Sumažinti gaisro 

kilimo tikimybę 

dėl trumpo 

elektros 

instaliacijos 

jungimosi. 

1) Pagal priešgaisrinės 

saugos reikalavimus 

atlikti varžų matavimus. 

2) Prižiūrėti ir prireikus 

keisti nusidėvėjusią, ar 

pagal normatyvus per 

daug apkraunamą 

elektros instaliaciją. 

Įstaigos 

direktorius, 

direktoriaus  

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Nuolat. 

 

Pirminių gaisro 

gesinimo priemonių 

priežiūra 

Užtikrinti gaisro 

gesinimo 

priemonių veikimo 

patikimumą 

1) Kiekvienais metais 

atlikti gesintuvų patikrą 

Įstaigos 

direktorius, 

direktoriaus  

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Nuolat. 



 

Darbuotojų 

informavimas dėl 

galimo gaisro 

pavojaus, bei 

veiksmų jo metu. 

Suteikti 

darbuotojams 

reikiamą 

informaciją apie 

saugų elgesį 

gaisrinės saugos 

srityje. 

1) Kas trejus metus 

organizuoti darbuotojų 

mokymą pagal 

„Valstybės tarnautojų 

ir darbuotojų 

priešgaisrinės saugos“ 

3 valandų mokymo 

programą 

2) Kiekvienais metais 

organizuoti darbuotojų 

instruktažą 

supažindinant juos su 

įstaigos gaisrinės 

saugos instrukcija, bei 

evakavimo planais 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

priešgaisrinę 

saugą. 

2020 IV 

ketvirtis 

 

Organizuoti 

gaisrinės saugos 

pratybas 

Praktiškai 

supažindinti 

darbuotojus su 

elgesiu gaisro 

metu, evakuacijos 

tvarka 

1) Pagal bendrąsias 

gaisrinės saugos 

taisyklės numatytais 

terminais įstaigoje 

organizuoti gaisrinės 

saugos pratybas 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

priešgaisrinę 

saugą. 

2020 metų IV 

ketvirtis 

2. Kitas gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis. 

  

Atlikti darbuotojų 

civilinės saugos 

mokymą darbo 

vietoje, pagal 

darbuotojų tipinę 

civilinės saugos 

mokymo programą. 

Informuoti 

darbuotojus apie 

galimas 

ekstremaliuosius 

įvykius, kurie gali 

susidaryti dėl 

gamtinio, 

techninio 

ekologinio ar 

socialinio 

pobūdžio 

priežasčių. 

1) Kiekvienais metais 

organizuoti darbuotojų 

civilinės saugos mokymą 

darbo vietoje, pagal 

darbuotojų tipinę 

civilinės saugos mokymo 

programą. 

2) Mokymų metu suteikti 

informaciją kaip elgtis 

kilus minėto pobūdžio 

nelaimėms 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

civilinę saugą. 

2020-12-28 

 

Organizuoti 

civilinės saugos 

stalo pratybas  

Diskusijos metu 

aptarti veiksmus 

galimų 

ekstremaliųjų 

situacijų metu  

1) 2020 metais atlikti 

civilinės saugos stalo 

pratybas. 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

civilinę saugą. 

2020 -12-28 



 

Pastato, darbuotojų, 

bei vaikų apsauga 

uragano metu 

Apsaugoti pastatą 

ir jame esančius 

darbuotojus, bei 

vaikus. 

1) Kilus uragano pavojui 

uždaryti visus langus, 

duris, prireikus 

užsandarinti orlaides. 

2) Sunešti visus daiktus 

iš įstaigos teritorijos, 

kitus daiktus pritvirtini. 

2) Organizuoti 

darbuotojų ir vaikų 

apsaugą kuo toliau nuo 

langų arba pastato 

vietose kur nėra langų. 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

civilinę saugą, 

darbuotojas 

atsakingas už 

viešąją tvarką. 

Kilus pavojui 

 

Darbuotojų ir vaikų 

apsauga kilus 

vandens užteršimo 

grėsmei. 

Apsaugoti 

darbuotojus, bei 

vaikus. 

1) Nedelsiant nutraukti 

vandens tiekimą. 

2) Atlikti darbuotojų ir 

vaikų apžiūrą, ar 

nesimato apsinuodijimo 

požymių.  

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

pirmos pagalbos 

suteikimą. 

Kilus pavojui 

 

Darbuotojų ir vaikų 

apsaugą kilus 

maisto užteršimo 

grėsmei. 

Apsaugoti 

darbuotojus, bei 

vaikus. 

1) Atskirti ir izoliuoti 

užkrėstus maisto 

produktus. 

2) Atlikti darbuotojų ir 

vaikų apžiūrą, ar 

nesimato apsinuodijimo 

požymių. 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

pirmos pagalbos 

suteikimą. 

Kilus pavojui. 

3. Teroro aktas. 

 
Darbuotojų ir 

vaikų apsaugą 

Numatyti 

priemones 

užtikrinančias 

darbuotojų ir 

auklėtinių 

saugumą. 

1) Kilus pavojui, kuo 

skubiau informuoti BPC 

112. 

2) Jei yra galimybė 

pasitraukti iš įstaigos 

pastato. 

3) Amok situacijos metu, 

jei nėra galimybės 

evakuotis užsibarikaduoti 

įstaigos patalpose. 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

civilinę saugą, 

darbuotojas 

atsakingas už 

viešąją tvarką, 

darbuotojai 

atsakingi už 

vaikus. 

Kilus pavojui. 

4. Pavojingos medžiagos patekimas į aplinką. 



 
Darbuotojų ir 

vaikų apsauga 

Apsaugoti 

darbuotojus ir 

vaikus nuo galimo 

teršalų poveikio.  

1) Kilus pavojui 

organizuoti pasato 

izoliavimo darbus 

(užsandarinti langus, 

duris, ventiliacijos 

angas). 

2) Organizuoti 

darbuotojų ir vaikų 

asmeninės apsaugos 

priemones (marlės, 

rankšluosčiai sušlapinti 

vandeniu). 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

pirmos pagalbos 

suteikimą. 

Kilus pavojui. 

5. 
Įstaigos pastato, statinio arba jo konstrukcijos visiškas ar dalinis sugriovimas, kai 

neatidėliotinai reikia suteikti gyvenamąją vietą. 

 
Darbuotojų ir 

vaikų apsauga.  

Apsaugoti 

darbuotojus ir 

vaikus nuo galimų 

sužeidimų. 

1) Kilus pavojui, 

organizuoti darbuotojų ir 

vaikų evakuaciją iš 

pastato. 

2) Izoliuoti patekimą prie 

pažeistos pastato vietos. 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

civilinę saugą, 

darbuotojas 

atsakingas už 

viešąją tvarką. 

Kilus pavojui. 

 

Pastato apsauga 

nuo galimo 

pavojaus.  

Užtikrinti arba 

sumažinti įvykio 

tikimybę. 

1) Nuolat prižiūrėti 

pastato būklę. 

Įstaigos 

direktorius, 
Nuolat. 

6. Ypač pavojinga žmonių užkrečiamoji liga. 

 

Užkrečiamosios 

ligos plitimo 

kontroliavimas 

Sumažinti 

užkrečiamosios 

ligos plitimo 

tikimybę 

1) Įstaigoje organizuoti 

papildomą drėgną 

valymą. 

2) Prireikus 

darbuotojams ir vaikams 

naudoti asmenines 

apsaugos priemones 

(marlės užrištos ant 

veido) 

3) Organizuoti dažną 

rankų plovimą, 

sustiprinti sanitarines 

sąlygas, pasirūpinti 

asmens higienos 

priemonėmis (muilas). 

4) Riboti viešų renginių 

organizavimą įstaigoje. 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

civilinę saugą, 

darbuotojas 

atsakingas už 

viešąją tvarką, 

darbuotojai 

atsakingi už 

vaikus. 

Kilus pavojui. 

7. Sprogmuo, pavojingoji medžiaga. 



 
Darbuotojų ir 

vaikų apsauga 

Apsaugoti 

darbuotojus ir 

vaikus nuo 

galimos pavojaus 

grėsmės. 

1) Kilus pavojui, 

organizuoti darbuotojų ir 

vaikų evakuaciją iš 

pastato. 

2) Izoliuoti patekimą prie 

pavojingo radinio 

3) Informuoti BPC apie 

pastebėtą pavojų. 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

civilinę saugą, 

Kilus pavojui. 

8. 
Sieros dioksido, azoto dioksido ar ozono koncentracija aplinkos ore lygi pavojaus slenksčiui 

arba jį viršija. 

 
Darbuotojų ir 

vaikų apsauga. 

Užtikrinti 

priemones, 

kuriomis siekiama  

apsaugoti 

darbuotojus ir 

vaikus pavojaus 

metu. 

1) Kilus pavojui 

organizuoti pasato 

izoliavimo darbus 

(užsandarinti langus, 

duris, ventiliacijos 

angas). 

2) Atšaukti užsiėmimus 

lauke. 

3) Prireikus organizuoti 

asmeninių apsaugos 

priemonių naudojimą 

(marlės, šlapi 

rankšluosčiai dedami ant 

kvėpavimo organų) 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

civilinę saugą, 

Kilus pavojui. 

9. 
Anglies monoksido ar kietųjų dalelių KD koncentracija (KD – vidutinė paros koncentracija) 

aplinkos ore lygi ribinei vertei arba ją viršija. 

 
Darbuotojų ir 

vaikų apsauga. 

Užtikrinti 

priemones, 

kuriomis siekiama  

apsaugoti 

darbuotojus ir 

vaikus pavojaus 

metu. 

1) Kilus pavojui 

organizuoti pasato 

izoliavimo darbus 

(užsandarinti langus, 

duris, ventiliacijos 

angas). 

2) Atšaukti užsiėmimus 

lauke. 

3) Prireikus organizuoti 

asmeninių apsaugos 

priemonių naudojimą 

(marlės, šlapi 

rankšluosčiai dedami ant 

kvėpavimo organų) 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

civilinę saugą, 

Kilus pavojui. 

10. 
Geriamojo vandens tiekimo nutraukimas stacionarinei asmens sveikatos priežiūros įstaigai, 

ūkio subjektui ar įstaigai, teikiančiai formaliojo mokymo paslaugas. 



 Pastato priežiūra 

Numatyti 

priemones, 

kuriomis siekiama 

užtikrinti pastato 

vandens tiekimo 

tinklų priežiūrą. 

1) Nuolat prižiūrėti 

pastato vandens tiekimo 

sistemas. 

Įstaigos 

direktorius, 

direktoriaus  

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Kilus pavojui. 

11. 
Nustatytas nelegalus ar paliktasis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis ar radionuklidais 

užterštas objektas. 

 

Pastato priežiūra, 

darbuotojų ir vaikų 

apsauga. 

Atlikti veiksmus, 

kuriais siekiama 

apsaugoti įstaigos 

darbuotojus ir 

vaikus. 

1) Kilus pavojui, 

organizuoti darbuotojų ir 

vaikų evakuaciją iš 

pastato. 

2) Izoliuoti patekimą prie 

pavojingo radinio 

3) Informuoti BPC apie 

pastebėtą pavojų. 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

civilinę saugą, 

Kilus pavojui. 

12. Grasinimas įvykdyti teroro aktą. 

 
Veiksmai pavojaus 

metu. 

Organizuoti 

veiksmus, kuriais 

siekiama užtikrinti 

darbuotojų ir vaikų 

apsaugą. 

1) Kilus pavojui, 

organizuoti darbuotojų ir 

vaikų evakuaciją iš 

pastato. 

2) Informuoti BPC apie 

gautą grasinimą. 

Įstaigos 

direktorius, 

darbuotojas 

atsakingas už 

civilinę saugą, 

Kilus pavojui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plano pakeitimų, taisymų lentelė (pildoma tik tada, kai yra keičiamas arba taisomas 

Ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planas). 

Eilės 

Nr. 

Keitimo, 

pildymo 

data 

Keičiamas, 

pildomas 

punktas 

Kas keičiama, 

pildoma 

Vykdymo, 

įgyvendinimo 

terminas 

Keičiančio 

asmens  

V. Pavardė,  

Pastabos 
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