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Eil. 

nr. 
Priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis  Atsakingas 

vykdytojas 

 

Vertinimo kriterijai 

Vertinimo 

kriterijų 

reikšmės 

Atžyma apie 

įvykdymą 

Pastabos 

2022 

metai 

2023 

metai 

2024

metai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 tikslas – stiprinti įstaigos parengtį ekstremaliosioms situacijoms   

1.1. Kaupti ir analizuoti informaciją 

apie įvykusius ekstremaliuosius 

įvykius, ekstremaliąsias situacijas 

ūkio subjektuose ir kitose 

įstaigose 

I–IV 

ketvir

čiai 

I–IV 

ketvirčia

i 

I–IV 

ketvirči

ai 

Gimnazijos 

direktorė, 

 atsakingas 

už civilinę 

saugą 

darbuotojas 

Ekstremaliųjų įvykių, 

ekstremaliųjų situacijų  

skaičius nuo bendro 

įvykusių ekstremaliųjų 

įvykių ir ekstremaliųjų 

situacijų skaičiaus 

proc.  

100 

Priedas- 

įsakymai 

Covid 19 

padariniams 

švelninti 

Stebimas 

Covid-19 

susirgimų 

skaičiaus 

informacija 

atnaujinama 

kas dien 

1.2. Peržiūrėti ir esant poreikiui 

atnaujinti  įstaigos galimų pavojų 

ir ekstremaliųjų situacijų rizikos 

analizę 
Esant 

poreik

iui 

Esant 

poreikiui 

Esant 

poreiki

ui 

Gimnazijos 

direktorė, 

 atsakingas 

už civilinę 

saugą 

darbuotojas 

Peržiūrų ir esant 

poreikiui atliktų 

korekcijų skaičius 
Kartą per 

metus 

Naujas planas 

Patvirtintas 

2022 05 30 

Nr.V-178 

Vilniaus 

savivaldybės 

Grigiškių 

gimnazijos galimų 

pavojų ir 

ekstremaliųjų 

situacijų rizikos 

analizė 

 

1.3. Parengti, peržiūrėti ir esant 

poreikiui atnaujinti ekstremaliųjų 

situacijų valdymo planą (toliau - 

ESVP) 
I 

ketvirt

is 

I 

ketvirtis 

I 

ketvirti

s 

Gimnazijos 

direktorė, 

 atsakingas 

už civilinę 

saugą 

darbuotojas 

Peržiūrų ir esant 

poreikiui atliktų 

korekcijų skaičius 
Kartą per 

metus 

Įsak.2022 12 

22 Nr.V-351  

Vilniaus 

savivaldybės 

Grigiškių 

gimnazijos 

techninio 

personalo darbo 

organizavmo 

tvarka Covid 19 

pandemijos metu 

1.4. Parengti ataskaitą apie 

ekstremaliųjų situacijų 

prevencijos priemonių plano 

įvykdymą ir pateikti ją 

Savivaldybės administracijos 

I 

ketvirt

is 

I 

ketvirtis 

I 

ketvirti

s 

Gimnazijos 

direktorė, 

 atsakingas 

už civilinę 

saugą 

Ataskaitos apie 

ekstremaliųjų situacijų 

prevencijos priemonių 

plano įvykdymą 

pateikimo skaičius 

Kartą per 

metus 

2021 02 10 Paskelbta 

gimnazijos 

puslapyje 
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direktoriui. darbuotojas 

1.5.  Esant poreikiui atnaujinti įstaigos  

darbuotojų civilinės saugos 

mokymo planą ir mokymo 

tvarkos aprašą. 
II 

ketvirt

is 

II 

ketvirtis 

II 

ketvirti

s 

Gimnazijos 

direktorė, 

 atsakingas 

už civilinę 

saugą 

darbuotojas 

Darbuotojų civilinės 

saugos mokymo planų 

ir mokymo tvarkos 

aprašo 

parengimo/patikslinim

ų skaičius. 

Kartą per 

metus 

Įsak. 

 2022 04 14 

Nr.V-130 

Dėl civilinės 

saugos ir 

priešgaisrinės 

saugos 

mokymo 

programų 

tvirtinimo 

Suderintos ir 

patvirtintos 

mokymo 

programos 

1.6. Organizuoti įstaigos darbuotojų  2 

val. mokymus  ir įforminti teisės 

aktų nustatyta tvarka 

II–III 

ketvir

čiai 

II–III  

ketvirčia

i 

II–III 

ketvirči

ai 

Gimnazijos 

direktorė, 

 atsakingas 

už civilinę 

saugą 

darbuotojas 

Asmenų, išklausiusių 

kursus, skaičius nuo 

bendro toliau 

pateiktuose civilinės 

saugos sistemos 

subjektuose esančių 

darbuotojų skaičiaus 

proc. 

90 

Įsak.2022 04 

13 Nr.V-128-

2 
Dėl nuotolinio 

civilinės saugos 

mokymo 

vilniaus 

savivaldybės 

Grigiškių 

gimnazijos 

darbuotojams 

organizavimo  

Darbuotojai 

apmokyti 

naudojant 

vaizdo 

konferencijos 

įrankį ZOOM 

Atestuota  

116 darbuotojų 
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Eil. 

nr. 
Priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis  Atsakingas 

vykdytojas 

 

Vertinimo kriterijai 

Vertinimo 

kriterijų 

reikšmės 

Atžyma apie 

įvykdymą 

Pastabos 

2022 

metai 

2023 

metai 

2024

metai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 tikslas – tobulinti įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo organų veiksmų koordinavimo įgūdžius 

2.1. Organizuoti civilinės saugos pratybas: Gimnazijos 

direktorė, 

 atsakingas 

už civilinę 

saugą 

darbuotojas 

Organizuotų pratybų 

skaičius per metus 

 

 

   

2.1.1

. 

stalo pratybas   Pavasario 

atostogos 

      

2.1.2

. 

funkcines pratybas IV 

ketvirtis 

 Pavasario 

atostogos 
  1 Įsak.2022 12 

23 Nr.V-352 
Dėl evakuacjios 

pratybų 

organizavimo 

Vilniaus 

savivaldybės 

Grigiškių 

gimnazijoje 

Pravestos 

evakavimo 

pratybos 

 Priedas 

pratybų 

organizavimo 

ataskaita 

2.1.3

. 

Asmens, atsakingo už civilinę 

saugą, dalyvavimas civilinės 

saugos mokymuose pagal 

atitinkamą civilinės saugos 

mokymo programos kursą  

Pagal 

poreikį 

Pagal 

poreikį 

Pagal 

poreikį 

 Asmens, atsakingo už 

civilinę saugą 

dalyvavimas civilinės 

saugos mokymuose 

mastas nuo suplanuoto 

masto proc. 

100 

Pažymėjimas 

galiojantis 
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Eil. 

nr. 
Priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis  Atsakingas 

vykdytojas 

 

Vertinimo kriterijai 

Vertinimo 

kriterijų 

reikšmės 

Atžyma apie 

įvykdymą 

Pastabos 

2022 

metai 

2023 

metai 

2024

metai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tikslas – sumažinti gaisro kilimo riziką arba galimus jų padarinius 

3.1. Gaisro kilimo pavojaus mažinimo prevencijos priemonės: 

3.1.1

. 

Patikslinti darbuotojų veiksmų 

kilus gaisrui planą ir organizuoti 

priešgaisrinės saugos mokymus. 

rugsėjis rugsėjis rugsėjis 

Gimnazijos 

direktorė, 

 atsakingas 

už civilinę 

saugą 

darbuotojas 

Asmenų, išklausiusių 

kursus, skaičius nuo 

bendro toliau 

pateiktuose civilinės 

saugos sistemos 

subjektuose esančių 

darbuotojų skaičiaus 

proc. 

90 

Įsak.2022 12 

22 Nr.V-351 
Dėl patikslintos 

Vilniaus 

savivaldybės 

Grigiškių 

gimazijoos 

evakuacjios 

tvarkos 

tvirtinimo 

 

Planas 

patikslintas 

3.1.2

. 

Aprūpinti įstaigą gaisro gesinimo 

priemonėmis, savalaikiai atlikti 

gesintuvų tinkamumo naudoti 

patikrą. 

kovas kovas kovas 

Gimnazijos 

direktorė, 

 atsakingas 

už civilinę 

saugą 

darbuotojas 

Atliktų patikrinimų 

mastas nuo suplanuotų 

patikrinimų  proc. 
90 

Patikrinimą 

atliko Mano 

Bustas 

savivaldybės 

nurodymu 

Patikrinti ir 

papildyti 29 

gesintuvai 

 

100 

3.1.3

. 

Numatyti darbuotojų evakavimo 

iš įstaigos skirtingų pastato vietų 

kryptis, parengti darbuotojų 

evakavimo schemas ir esant 

poreikiui  jas atnaujinti 

vasaris vasaris vasaris 

Atsakingas 

už civilinę 

saugą 

darbuotojas 

Parengtų ir atnaujintų 

darbuotojų evakavimo 

schemų mastas nuo 

suplanuoto masto 

proc. 

100 

Patikrinti 

planai, 

sugadintos 

kopijos 

atnaujintos 

100 
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Eil. 

nr. 
Priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis  Atsakingas 

vykdytojas 

 

Vertinimo kriterijai 

Vertinimo 

kriterijų 

reikšmės 

Atžyma apie 

įvykdymą 

Pastabos 

2022 

metai 

2023 

metai 

2024

metai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tikslas – sumažinti užkrečiamos ligos plitimo galimybę 

3.2.Ypač pavojingos užkrečiamos ligos pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės: 

3.2.1

. 

Pandeminio gripo ar paskelbtos 

savivaldybėje gripo epidemijos 

atveju teikti informaciją 

Savivaldybei apie darbuotojų 

sergamumą 

Pagal 

gautą 

užklausi

mą 

Pagal 

gautą 

užklausim

ą 

 Pagal 

gautą 

užklausi

mą 

Gimnazijos 

direktorė, 

 atsakingas 

už civilinę 

saugą 

darbuotojas  

Suteiktos informacijos 

apie darbuotojų 

sergamumą skaičius Kartą per 

metus 

 Informacija 

teikiama 

 pagal poreikį 

Dėl Covid-19 

susirgimų 

skaičiaus 

informacija 

teikiama kas 

dien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eil. 

nr. 
Priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis  Atsakingas 

vykdytojas 

 

Vertinimo kriterijai 

Vertinimo 

kriterijų 

reikšmės 

Atžyma apie 

įvykdymą 

Pastabos 

2022 

metai 

2023 

metai 

2024

metai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tikslas – sumažinti sprogmens, pavojingosios medžiagos kilimo riziką arba galimus jų padarinius 

3.3. Sprogmens, pavojingos medžiagos pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės: 

3.3.1

. 

Vykdyti nuolatinę darbuotojų, 

kitų asmenų ar lankytojų 

patekimo į įstaigą  ir teritorijos 
Nuolat Nuolat Nuolat 

Gimnazijos 

direktorė, 

 atsakingas 

už civilinę 

Atliktų lankytojų 

registracijos žurnalo  

įrašų patikrinimų 

mastas nuo realiai 

80 

Pašalinių 

asmenų 

registarcija 

 

100 

Tęsiamas 

Darbas pagal  

planą 
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vizualinę kontrolę. saugą 

darbuotojas  

patenkančių masto 

proc. 

karantino 

sąlygomis įsak 

2020 kovo 24 

Nr.V-105 

3.3.2

. 

Supažindinti darbuotojus, kitus 

asmenis ar lankytojus su  

patekimo į įstaigą procedūrą 

visiškai draudžiant įnešti ginklus, 

sprogmenis ir kt. pavojų sveikatai 

ir gyvybei keliančius daiktus 

rugsėjis rugsėjis rugsėjis 

Gimnazijos 

direktorė, 

 atsakingas 

už civilinę 

saugą 

darbuotojas  

Supažindintų su  

patekimo į įstaigą 

procedūrą asmenų 

skaičius nuo bendro 

toliau pateiktuose 

civilinės saugos 

sistemos subjektuose 

esančių darbuotojų 

skaičiaus proc. 

90 

Supažindinti 

su Vilniaus 

savivaldybės 

Grigiškių 

gimnazjios 

dėl 

priešmokylio, 

ikimokyklini

o, pradinio, 

pagrindinio ir 

vidurinio 

ugdymo 

organizavimo 

būtinosiomis 

sąlygomis 

aptartos 

bendramokyk

linio tėvų 

susirinkimo 

metu 

Supažindinti 

darbuotojai 

naudojant 

vaizdo 

konferencijos 

įrankį ZOOM 

, tėvams 

informacija 

pateikta per 

Tamo dienyną 

 

 

100 

 

 

 

 

 

Eil. 

nr. 
Priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis  Atsakingas 

vykdytojas 

 

Vertinimo kriterijai 

Vertinimo 

kriterijų 

reikšmės 

Atžyma apie 

įvykdymą 

Pastabos 

2022 

metai 

2023 

metai 

2024

metai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Tikslas – sumažinti įstaigos pastato, statinio arba jo konstrukcijos visiškas ar dalinis sugriovimas kilimo riziką arba galimus jų padarinius 

3.4. Įstaigos pastato arba jo konstrukcijos visiško ar dalinio sugriovimo pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės: 

3.4.1

. 

Įstatymų numatyta tvarka vykdyti 

pastato priežiūros darbus ir kuo 

skubiau šalinti problemines 

pastato struktūros vietas. 
Nuolat Nuolat Nuolat 

Gimnazijos 

direktorė, 

 atsakingas 

už civilinę 

saugą 

darbuotojas  

Patikrinimų mastas 

nuo suplanuoto masto 

proc. 

100 

Patikrinimai 

atliekami 

pagal įsatymų 

nustatytus 

reikalavimus 

ir 

periodiškumą 

 

 

 

100 

3.4.2

. 

Sudaryti ar patikslinti susitarimą 

(sutartį) su gretima ugdymo 

įstaiga dėl evakuotų žmonių 

laikino priėmimo įvykus 

ekstremaliajam įvykiui ar 

susidarius ekstremaliajai 

situacijai 

rugsėjis rugsėjis rugsėjis 

Gimnazijos 

direktorė, 

 atsakingas 

už civilinę 

saugą 

darbuotojas  

Supažindintų su 

informacija apie 

laikino priėmimo vietą 

įstaigos darbuotojų ir 

lankytojų skaičius nuo 

bendro toliau 

pateiktuose civilinės 

saugos sistemos 

subjektuose esančių 

darbuotojų skaičiaus 

proc. 

100 

  

 

Parengė: 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 

V.Jatkela 
 


