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VILKAVIŠKIO SALOMĖJOS NĖRIES PAGRINDINĖS MOKYKLOS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ 2016–2018 METŲ 

PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 
 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas ir tikslas Vykdymo laikotarpis (metais), įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingi vykdytojai Atžyma 

apie 

įvykdymą 

Pastabos 

2016 metams 2017 metams 2018 metams 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Parengti Vilkaviškio Salomėjos Nėries 

pagrindinės mokyklos 2016-2018 metų 

ekstremaliųjų situacijų prevencijos 

priemonių planą.  

 

I ketvirtis 

  Atsakingas už civilinę 

saugą  

  

2. Peržiūrėti ir prireikus patikslinti 

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės  

mokyklos ekstremaliųjų situacijų 

prevencijos priemonių planą. 

  

I ketvirtis 

 

I ketvirtis 

 Atsakingas už civilinę 

saugą 

  

3. Nagrinėti ir atnaujinti ekstremalių situacijų 

valdymo planą. 

IV ketvirtis IV ketvirtis IV ketvirtis Atsakingas už civilinę 

saugą 

  

4. Kaupti ir analizuoti informaciją ir 

duomenis apie buvusias ekstremaliąsias 

situacijas, ekstremaliuosius įvykius. 

 

Pastoviai 

 

Pastoviai 

 

Pastoviai 

Atsakingas už civilinę 

saugą 

  

5. Tikslinti mokyklos galimų pavojų ir rizikos 

analizę. Kasmet ją peržiūrėti ir esant 

reikalui, taisyti. 

Esant reikalui Esant reikalui Esant reikalui Atsakingas už civilinę 

saugą 

  

6. Paskelbti ekstremalių situacijų valdymo 

planą ir kitus planus mokyklos interneto 

svetainėj. 

Po atnaujinimo Po atnaujinimo Po atnaujinimo Atsakingas už civilinę 

saugą 

  



7. Organizuoti gesintuvų patikros atlikimą. IV ketvirtis IV ketvirtis IV ketvirtis Atsakingas už civilinę 

saugą 

  

8. Organizuoti mokyklos darbuotojams dviejų 

valandų mokymus. 

Kartą per  

metus 

Kartą per 

metus 

Kartą per 

metus 

Mokyklos direktorė, 

darbuotojas  atsakingas 

už civilinę saugą 

  

9. Organizuoti civilinės saugos pratybas 

mokykloje.   

Kartą per 

metus 

Kartą per 

 metus 

Kartą per 

metus 

Atsakingas už civilinę 

saugą  

  

10. Supažindinimas su saugiu elgesiu prie 

vandens telkinių ir vandens telkiniuose. 

Balandžio, 

gegužės mėn. 

Balandžio, 

gegužės mėn. 

Balandžio, 

gegužės mėn. 

Žmogaus saugos 

mokytojas 

  

11. Supažindinimas su gaisrų  pavojais 

gamtoje. 

Kovo, 

balandžio mėn. 

Kovo, 

balandžio mėn. 

Kovo, 

balandžio mėn. 

Žmogaus saugos 

mokytojas 

  

12. Supažindinti su žiemos pavojais. Elgesiu 

ant ledo. 

Gruodžio, 

sausio, vasario 

mėn. 

Gruodžio, 

sausio, vasario 

mėn. 

Gruodžio, 

sausio, vasario 

mėn. 

Žmogaus saugos 

mokytojas 

  

13. Saugus elgesys naudojant civilinėmis 

pirotechnikos priemonėmis. 

Gruodžio mėn. Gruodžio mėn. Gruodžio mėn. Žmogaus saugos 

mokytojas 

  

14. Saugus elgesys su elektros prietaisais. 

 

Kartą per 

metus 

Kartą per 

metus 

Kartą per 

metus 

Žmogaus saugos 

mokytojas 

  

15. Priminimas apie saugią elgseną eismo 

aplinkoje. 

Kartą per 

metus 

Kartą per 

metus 

Kartą per 

metus 

Žmogaus saugos 

mokytojas 

  

16. Nagrinėti ir atnaujinti priemonių vykdymo 

gripo epidemijos metu planą. 

Paskelbus 

epidemiją 

Paskelbus 

epidemiją 

Paskelbus 

epidemiją 

Sveikatos specialistė   

17. Aprūpinti mokyklos darbuotojus 

individualiomis civilinei saugai skirtomis 

priemonėmis. 

Esant 

poreikiui 

Esant 

poreikiui 

Esant  

poreikiui 

Atsakingas už civilinę 

saugą 

  

 

 

 

 

 

Parengė 

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui                                                                                                                        Lijana Širvienė 


