
 

  

VISAGINO „ATGIMIMO“ GIMNAZIJOS  2018 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO 

ATASKAITA 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis (metai), 

įvykdymo terminas 
Atsakingi 

vykdytojai 

Vertinimo 

kriterijai ir jų 

reikšmės 

Atžymą apie 

įvykdymą 
2018 m.   

I. BENDROS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONĖS 

1.1. Pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms gerinimo priemonės 

1.1.1. Dokumentų rengimas, atnaujinimas: 

1.1.1.1. 

Peržiūrėti galimų pavojų ir 

ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, 

jei reikia – atnaujinti
1
 

I ketv.   

Direktorė Vanda 

Beinorienė, 

atsakingas už 

CS Viktor 

Lukjanov 

Peržiūrėta/ 

neperžiūrėta 
Peržiūreta 

1.1.1.2. 
Atnaujinti galimų pavojų ir 

ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę 
   

atsakingas už 

CS Viktor 

Lukjanov 

Atnaujinta/ 

neatnaujinta 
Atnaujinta 

1.1.1.3. 

Peržiūrėti Visagino „Atgimimo“ 

gimnazijos  2018-2020 metų 

ekstremaliųjų situacijų prevencijos 

priemonių planą, jei reikia – atnaujinti
2
 

I ketv.   

atsakingas už 

CS Viktor 

Lukjanov 

Peržiūrėtas/ 

neperžiūrėtas 
Peržiūreta 

                                                            
1 Atnaujinus nacionalinę rizikos analizę, atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar įvykus kitiems pokyčiams, didinantiems 
pavojų ar ekstremaliųjų situacijų riziką ir mažinantiems darbuotojų saugumą 
2 Atnaujinus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar įvykus kitiems pokyčiams. 



Eil. Nr. Priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis (metai), 

įvykdymo terminas 
Atsakingi 

vykdytojai 

Vertinimo 

kriterijai ir jų 

reikšmės 

Atžymą apie 

įvykdymą 
2018 m.   

1.1.1.4. 

Parengti  Visagino „Atgimimo“ 

gimnazijos  2018-2020 metų 

ekstremaliųjų situacijų prevencijos 

priemonių plano vykdymo ataskaitą ir 

pateikti ją Visagino savivaldybės 

administracijai 

I ketv.   

Direktorė Vanda 

Beinorienė,  

atsakingas už 

CS Viktor 

Lukjanov 

Pateikta/ 

nepateikta 
Pateikta 

1.1.1.5. 

Parengti Visagino „Atgimimo“ 

gimnazijos  2021-2023 metų 

ekstremaliųjų situacijų prevencijos 

priemonių planą 

   

atsakingas už 

CS Viktor 

Lukjanov 

Parengtas/ 

neparengtas 
Neparengta 

1.1.1.6. 

Suderinti ir patvirtinti  Visagino 

„Atgimimo“ gimnazijos  2021-2023 

metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos 

priemonių planą 

   

atsakingas už 

CS Viktor 

Lukjanov 

Patvirtintas/ 

nepatvirtintas 
Nepatvirtinta 

1.1.1.7. 

Peržiūrėti Visagino „Atgimimo“ 

gimnazijos  ekstremaliųjų situacijų 

valdymo planą, jei reikia – patikslinti
3
 

arba atnaujinti 

I ketv.   

atsakingas už 

CS Viktor 

Lukjanov 

Peržiūrėtas/ 

neperžiūrėtas 
Peržiūreta 

1.1.2. Civilinės saugos pratybos: 

1.1.2.1 

Organizuoti ir pravesti Visagino 

„Atgimimo“ gimnazijos civilinės 

saugos stalo pratybas 

balandis   

atsakingas už 

CS Viktor 

Lukjanov 

Pravestos/ 

nepravestos 
Pravestos 

1.1.2.2. 

Organizuoti ir pravesti Visagino 

„Atgimimo“ gimnazijos  civilinės 

saugos funkcines pratybas 

   

atsakingas už 

CS Viktor 

Lukjanov 

Pravestos/ 

nepravestos 
Nepravestos 

1.1.2.3. 

Organizuoti ir pravesti Visagino 

„Atgimimo“ gimnazijos  civilinės 

saugos stalo pratybas 

   

atsakingas už 

CS Viktor 

Lukjanov 

Pravestos/ 

nepravestos 
Nepravestos 

                                                            
 



Eil. Nr. Priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis (metai), 

įvykdymo terminas 
Atsakingi 

vykdytojai 

Vertinimo 

kriterijai ir jų 

reikšmės 

Atžymą apie 

įvykdymą 
2018 m.   

1.1.2.4. 

Dalyvauti savivaldybių ir jos įstaigų, 

darbuotojų lygmens civilinės saugos 

stalo, funkcinėse, kompleksinėse 

pratybose 

Gavus 

pakvietimą 
  

atsakingas už 

CS Viktor 

Lukjanov 

Dalyvauta, 

skaičius/ 

nedalyvauta, 

priežastis 

Dalyvavo, 

vieną 

1.1.3. Darbuotojų ir gyventojų civilinės saugos mokymas: 

1.1.3.1. 

Organizuoti ir pravesti 2 val. trukmės 

civilinės saugos mokymus darbo vietoje 

gimnazijos darbuotojams 

IV ketv.   

atsakingas už 

CS Viktor 

Lukjanov 

≥ 80 proc. 

personalo 
Pravesta 

II. GALIMŲ LABAI DIDELĖS, DIDELĖS IR VIDUTINĖS RIZIKOS PAVOJŲ PREVENCIJOS PRIEMONĖS 

2.1. Galimų didelės rizikos pavojų prevencijos priemonės 

2.1.1. Gaisrai, sprogimai: 

2.1.1.1. 

Patikrinti, užpildyti turimus gesintuvus 

ir, reikalui esant, skirti lėšas naujiems 

gesintuvams įsigyti. 

III ketvirtis   Direktoriaus 

pavaduotoja 

Vanda 

Vanagienė, 

darbuotojas, 

atsakingas už 

CS, Viktor 

Lukjanov 

Patikrinta/ 

nepatikrinta 
Patikrinta 

2.1.1.2. 

Pasikeitus situacijai, patikslinti 

darbuotojų veiksmų planą kilus gaisrui 

Kovo, 

balandžio 

mėn 

  atsakingas už 

CS, Viktor 

Lukjanov 

Patikslinta/ 

nepatislinta 
Patikslinta 

2.1.2. Pavojingos užkrečiamosios ligos (epidemijos): 



Eil. Nr. Priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis (metai), 

įvykdymo terminas 
Atsakingi 

vykdytojai 

Vertinimo 

kriterijai ir jų 

reikšmės 

Atžymą apie 

įvykdymą 
2018 m.   

2.1.2.1. 

Teikti informaciją darbuotojams, 

ugdytinių tėvams apie priemones, kurių  

reikėtų imtis ligų, epidemijų metu, 

siekiant apsisaugoti nuo susirgimų. 

Pagal poreikį 

ir vykdant 

darbuotojų 2 

val. civilinės 

saugos 

mokymus 

  Direktorė Vanda 

Beinorienė  
Parengta/ 

neparengta 
Pateikta 

2.1.2.2. 

Peržiūrėti ir, prireikus, atnaujinti 

pasirengimo gripo epidemijai 

priemones,  nustatytas Visagino 

„Atgimimo“ gimnazijos ekstremalių 

situacijų valdymo plane. 

I ketvirtis 

 

 

 

 

 

atsakingas už 

CS, Viktor 

Lukjanov 
Peržiūreta/ 

neperžiūreta 
Peržiūreta 

2.2. Galimų vidutinės rizikos pavojų prevencijos priemonės 

2.2.2. Stichiniai ir katastrofiniai meteorologiniai reiškiniai 

2.2.2.1. 
Tikslinti darbuotojų, mokinių 

perspėjimo organizavimą 

Pagal 

poreikį 

  Direktorė Vanda 

Beinorienė,   

Organizuotas/ 

neorganizuotas 
Organizuota 

2.2.2.2. 

Teikti informaciją ir rekomendacijas 

darbuotojams,  kaip elgtis prieš 

meteorologinį reiškinį ir jo metu 

 

Pagal poreikį 

ir vykdant 

darbuotojų 2 

val. civilinės 

saugos 

mokymus 

  

atsakingas už 

CS, Viktor 

Lukjanov 

Pateikta/ 

nepateikta 
Pateikta 

2.2.2.3. 

Kontroliuoti šildymo sistemos techninę 

būklę, užtikrinti darbuotojų parengimą 

avarijų likvidavimui 

Nuolat   Direktoriaus 

pavaduotoja 

Vanda 

Vanagienė, 

darbuotojas, 

atsakingas už 

CS, Viktor 

Lukjanov 

Pravestos/ 

nepravestos 
Pravesta 



Eil. Nr. Priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis (metai), 

įvykdymo terminas 
Atsakingi 

vykdytojai 

Vertinimo 

kriterijai ir jų 

reikšmės 

Atžymą apie 

įvykdymą 
2018 m.   

2.2.2.4. 

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 

  Direktoriaus 

pavaduotoja 

Vanda 

Vanagienė, 

darbuotojas, 

atsakingas už 

CS, Viktor 

Lukjanov 

Pateikta/ 

nepateikta 
Pateikta 

 

                                                            Atsakingas už civilinę saugą                                              Viktor Lukjanov 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                

SUDERINTA 

Visagino savivaldybės administracijos 

Civilinės saugos vyriausiasis specialistas  

 

Konstantinas Bagdanavičius  
 


