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PAKRUOJO R.LINKUVOS GIPIINAZIJOS 2021‐ 2023 METv EKSTREMALIvJv SITUACIJv PREVENCIJOS PRIEMONIv PLANAS
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Priemones tikslr.ri
pasiekti

A,tsakingi
rzykdytojai;

Priemoniq gyvendinimo terminai Ivykdynro vertinimas
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1

uztikrinti
vykdomq ES
prevencijos
priemoniq
prieZiuros
pastovq
planavim4 ir
numatytq
priemoniq
vykdymo
stebesen4

l Parengti ir
patvirtinti
gimnazijos 2021-
2023 metq
ekstremaliqiq
situacijq
prevencijos
priemoniq planq

Direktorius
ir [kvedys,
atsakingas
uZ civiling

saugQ

Iki
kovo 1 d.

Dokumentas parengtas ir
patvirtintas

Taip / Ne

Dokutnentas patikslintas Taip/Nc
Plano turinys atitinka
reglamentuojandius
teises aktg reikalavimus

Taip I Ne

Numatyt<ls priemones
atitinka atliktos galimq
pavo.iq ir ES rizikos
analizes rezultatus

Taip / Ne

Plmo kopla ptteikta

savivaldybes

adnllllistl.aciiosI

direkloriui

Taip / Ne

2. Parengti ir
patvirtinti
gimnazijos metin!
civilines saugos
priemoniu plana

rki
kovo I d.

lki

kovo l d.

lki

kovol d.

Dokumentas parengtas ir
patvirlintas

Taip / Ne

Plano kopija pateikta
savivaldybes
adrnin istracijos direktoriu i

Taip / Ne

3. Parengti ir
patrrirtinti gimnazii os

darbuotojq metini CS
mokymq plana

rki
kovo 1 d.

Iki

kovo l d.

lki

kovo l d.

Dokumentas parengtas ir
patvirtintas

Taip / Ne
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4. Parer-rgti ir pateikti
r;avivalclybe s

adrninistraciios
cl irektoriui ataskzritE

apie praejusiq metq
HS prevenci los suit.y.ie

atliktas prierrones.
nuroclant neivykdymo
prieZastis

Direktorius ir
flkvedys,

atsakingas uZ

civilinE
saugQ

Sausicr

nlen.
Sausio
men.

Sausio
men"

Ataskaitos
infbrnrat\ivumas

Pakankamas i
Nepakankanras

Ataskaitc,s
obiekl\,vumas

Pakankanias /
Nepakarrkarnas

Ataskaita pateikta
laikantis nustatytcr

termino

'l'aip / Ne

5.Aptarti ES

i〕
rCVCnciiOS Vyk(lyl■ 1

1_1シ praciuSitiS l11(〕 tuS

13il■ naziiQiC.

Iki

t)ごlandЙ iO

ld.

lki

bdand乏lo

ld,

Iki

balandttio

ld.  ′

Bendras suplanuotq
prientoniq metatns
vykdynras

Gerai- >' nei 90 %
Patenkinamai-

t)-q{J %
Nepatenkirrarnrai -

< nei 7() or'o

2.

{,Jiil.ikrinti
duomenq
pcrZiur4.
;rtnaujinim4 ir
patikslir"rtos
inlirrmacif os
pateikim4
suinteresuotorrrs
ins;litucijonrs

l. Palikslinti
ginurazijos galiniq
pavojq ir llS rizrikos
analizq ir jos rezultatq
pagrindu parengti
nauios redahc:iios IIS
valdymo plan4

Iki

birttelio 1 d.

Patikslinl.i galimq
pavo.irl ir IIS rizikos
analizq

'l'aip / Ne

Parengtas plano
pro.iektas suderintas sLr

interesuotomis
institLrciiomis

'faip / Nc

Planas paLtvirtintas

direktoriaus isakymu
'l-aip / Ne

Plano kopiia ir
elektronine versi.f a

pateiktas savival dybes
administraciios
direktoriui

Tdp/Ne



Direktorius ir
iikvedys.

alsakingas uZ

civilinQ saugq

Plano kopif a pateikta
suinteresuotoms
institucijoms

T'aip / Ne

Planas pavieSintas
girnnazijos interneto
svetaineje

Taip / Ne

12. PerZiflreti ir
lratikslinti
girnnaziios galiniq
pavojq ir ES riz-ikos
analizE

Per rnetus ar
esant

poreikiui

t

Per metus ar
esant

poreikiui

PerZi uros ir atnauiini mt:
l'aktas

Taip / Ne

Patikslintos
informacij os pateikimas
suinteresuotoms
instituoijoms

Taip / Ne

3. PerZifireti ir
patiksl inti gimrrazijos
ES valdymo plarr4 ir
jo priedus

Pcr nretus Per nretus

PerZi0ros ir atnaulininro
faktas

'i'aip i Ne

Patikslintos
infbrrnacijos pateikinras
savivalclybes
administracilos
direktoriui

'faip / Ne

Patikslintos
informaciios pateikinras
raj orto civilines saugos
sistenlos pajegoms

T"aip / Ne

,1. Klausyto.irl
(darLruotojq)

ivadiniams ir
l.qstiniams CS
mokymams poreikio
nustatymas kiiiems
metams

IV n-retq

ketvirtis
lV rnetq
kctvirtis
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Duonrenq apie CS
mokyuro poreikf
teiki nras savivaldybes
administlacijos
direktoriui

'l'aip / lrlg
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3.

UZtikrinti
gimnazijos
darbuotojq ES
parengti ir
prieZi[r4

1. Organizuoti
ir pravesti
civilines saugos
pratybas

Direktorius ir
0kvedys,

atsakingas uZ

civiling saug?

Stalo Funkcines Stalo

Pratybq t:ipo atitiktis
nustatytam
reslamentavimui

Atitillka/

Neatitillka

Pratybq temos
aktualumas pagal
atliktos galimq pavojq ir
ES rizikos analizes
rezultatus;

Taip /Ne

Pratybq organizavimo,
pravedimo fakt4 ir jq
ivertinim4
iliustruojantys
dokumentai

Taip / Ne

Pratybq ataskaitos
pateikimas savivaldybes
administracijos
direktoriui (pagal
pareikalavim4)

Taip / Ne

12. Vykdyti CS
klausytojq
dalyvavim4 CS

mokymuose ir jq
apskait4

Per metus
pagal

nus1.at1.t4

dat4

Per metus
pagal

nustatyt4
dat4

Per metus
pagal

nustatvt4
datq

Dalyvavimas CS
mokymuose pagal
pasirinktas CS:mokymo
programes

Geroi - dalyvavo
pagal pasirinktas

visas CS mokymo
programas;

Patenkinamai -
dalyvavo nevisose

pasirinktose CS
mokymo

programose;

Nepatenkinancai -
nedalyvavo



Disponuo.iama
informaci.ia apie CS
klausykr.ius, kurie
planuo.ja t:in,arnaisiais
metais kelti CIS

kvalifikacii4

I'aip / Ne

3.Organizuoti ir
pravesti gimnazijos
darbuotojq 2 vulandr-1

privalomuosius CS;

mokymus

Per metus Per nretus Per llnetus

Mokymo temos atitiktis
nustatytam
reglamentavimui

Atitinka I
Neatitinka

Mokymo
organizavinro,
pravedimo fakt4 ir jt1

ivertinim4
i liustruo.iantys
dokumcntai

Taip / Ne

5. Organizuoti ir
pravesti n'roksleiviarns
prevencinio pohiidZio
rerLginius (paniokos,
akr:iios. konkursai ir
l(t. )

Direlttorius ir
tikvcdys.

atsakingas uZ

civilinq salrgE

sa.ugos

moliylo.ias.
aukl0toiai

Per nretus Per rncturs Per nrctus

llendras suplanuotq
priernoniq rnetams
skaidius

Suplanuotq priemoniq

ivykdymas
T'aip / Ne

6. Organizuoti ir
pravesti girnnaziios
liS posedZius-
pasilarimus

Direktorius ir
r-rkvedys.

atsakingas uZ

civilinE saug4

PosedZiai-pasitarirnai
organizuoti

'faip / Ne

Posed2i ry-pasitari nr q

organizavimo,
pravedirrro flakt4
i liustruoj anrtys

dokumentai

'I'aip / Ne



4.*

ljztikrinti
tinkam4
gimnazijos
reagavimE
gresiant ar
susidarius

ivykiui,
el<stremaliajam

ivykiui ar
ekstremaliajai
situacijai ir
infiormacijos
apie tai teikim4
suinteresuotoms
institucijoms

l. Organizuoti
papildomus posedZius

Direktorius ir
ukvedys,

atsakirrgas uZ

civiling saugQ

Per metus,
esant

poreikiui

Per metus,
esant

poreikiui

Per metus,
esant

poreikiui

Posediiai organizuoti
´
I｀aip/Ne

Priimti ir uZprotokoluoti
konkretus sprendimai,
nutarimai del siulomq
priemoniu

Taip / Ne

2. Aktyvuoti
sudarytas grupes ir
kitus atsakingus
asmenis

Per metus,
esant

poreikiui

Per metus,
:sant poreikiu

Per metus,
esant

poreikiui

A.ktyvuota atsakingi
Nmenys ir: grupes

Taip / Ne

3. Teikti informacij4
apie ivyki,
ekstremalqjiivyki ir
jos valdymo
vykdomas priemones

Per rnetus,
nustatytais
terminais

Per metus,
nustatytais
terminais

Per metus,'
nustatytais
terminais

Informacijos teikimo
forma atitinka nustaty.tq

reglamentavima
Taip / Ne

Informacija teikiama
savivaldybes
administracijos
direktoriui

Taip / Ne

Informacija teikiama
suinteresuotoms
institucijoms

.faip / Ne

4. fteisinti
savivaldybes ESK ir
administracijos
direktoriaus siulomas
priemones,
nurodymus,
pavedimus

Per metus,
esant

poreikiui

Per metus,
esant

poreikiui

Per metus,
esant

poreikiui

Sprendimai del vykdomq
priemonirl iteisinti

Taip / Ne

Nurodytos priemones
vykdomos Taip / Ne

5. Organizuoti
asmening ir
kolektyving gyventojq
apsauga

Per metus,
esant

poreikiui

Per metus,
esant

poreikiui

Per metus,
esant

poreikiui

Dalintos AAP Ta piNe
Organizuota evakuacii a Ta p/Ne

Panaudotas KAS Taip / Ne

* - priemones gresiant ar susidarius (paskelbus) ilykiui, ekstremaliajam ir,ykiui ar ekstremaliajai situacijai.

Plane vartoiami trumpiniai: AAP - Asmens apsaugos priernones; CS - Civiline sauga; ES - Ekstremalioji situacija; KAS - Kolektyvines apsaugos
statinys-


