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Eil. 

Nr. 
Priemonių pavadinimas Tikslai Priemonės tikslams pasiekti 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įgyvendinimo terminai 

 

2018 m. 2019 m. 2020 m. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Širvintų  „Atžalyno“ 

progimnazijos 

ekstremaliųjų situacijų 

rizikos mažinimas ar 

šalinimas 

Mažinti ir šalinti 

galimų pavojų 

  tikimybę 

Parengti galimų pavojų ir 

ekstremaliųjų situacijų rizikos 

analizę, ekstremaliųjų situacijų 

valdymo planą 

 

 

 

Sekti ir analizuoti informaciją ir 

duomenis apie buvusias 

ekstremaliąsias situacijas, 

ekstremaliuosius įvykius  Širvintų 

savivaldybės teritorijoje 

Direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui, 

atsakingas už 

civilinę saugą 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui, 

atsakingas už 

civilinę saugą 

 

I ketvirtis 

 

 

 

 

 

 

Nuolat 

 

 

 

 

 

 

 

Nuolat 

 

 

 

 

 

 

 

Nuolat 

2. Darbuotojų ir mokinių 

saugumo 

užtikrinimas 

Užtikrinti žmonių 

saugumą įvykus 

nelaimei, 

ekstremaliajai 

situacijai 

Supažindinti (priminti) su 

evakuaciniais planais, taip pat 

supažindinti su specialiaisiais 

ženklais, kuriais  pažymėti 

kolektyvinės apsaugos statiniai ar 

patalpos, kurias ekstremaliųjų 

situacijų ar karo metu pritaikome 

gyventojams apsaugoti nuo 

atsiradusių gyvybei ar sveikatai 

pavojingų veiksnių 

 

Supažindinti (priminti) su korinio 

transliavimo aktyvinimo 

mobiliuosiuose telefonuose 

galimybe 

Direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui, 

atsakingas už 

civilinę saugą 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

neformaliajam 

švietimui, 

atsakingas už 

civilinę saugą, 

žmogaus saugos 

I ketvirtis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II ketvirtis 

II ketvirtis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ketvirtis 

 

II ketvirtis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ketvirtis 
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Eil. 

Nr. 
Priemonių pavadinimas Tikslai Priemonės tikslams pasiekti 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įgyvendinimo terminai 

 

2018 m. 2019 m. 2020 m. 

mokytoja L. 

Pažusytė 

3. Tinkamo pasirengimo 

ekstremaliosioms 

situacijoms Širvintų 

 „Atžalyno“ 

progimnazijoje ir jos 

teritorijoje 

užtikrinimas 

Siekti užtikrinti 

tinkamą 

pasirengimą 

ekstremaliosioms 

situacijoms 

Civilinės saugos pratybos 

(atsižvelgiant į nustatytus vietinius 

7 pavojaus ir rizikos šaltinius): 

Stalo pratybos 

 

Funkcinės pratybos 

 

Kompleksinės pratybos 

 

Peržiūrėti Širvintų  „Atžalyno“ 

progimnazijos ekstremaliųjų 

situacijų valdymo planą 

Direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui, 

atsakingas už 

civilinę saugą, 

žmogaus saugos 

mokytoja L. 

Pažusytė 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui, 

atsakingas už 

civilinę saugą, 

žmogaus saugos 

mokytoja L. 

Pažusytė 

 

 

 

I ketvirtis 

 

 

 

 

 

 

 

I ketvirtis 

 

 

 

 

 

 

IV ketvirtis 

 

 

 

II ketvirtis 

 

 

 

 

 

 

IV ketvirtis 

4. Širvintų  „Atžalyno“ 

progimnazijos 

teritorijoje 

galimų pavojų ir 

ekstremaliųjų situacijų 

rizikos analizė 

Nustatyti galimus 

pavojus, įvertinti 

ekstremaliųjų 

situacijų rizikos 

laipsnį 

Peržiūrėti galimų pavojų ir 

ekstremaliųjų situacijų rizikos 

analizę 

Direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui, 

atsakingas už 

civilinę saugą 

 

 IV ketvirtis IV ketvirtis 

5. Širvintų  „Atžalyno“ 

progimnazijos 

 mokinių ir darbuotojų 

švietimas civilinės 

saugos 

klausimais 

Suteikti 

žinių apie galimus 

pavojus, elgesio 

taisykles. Mokyti 

saugaus elgesio. 

Skatinti 

visuomenės 

Civilinės saugos programos 

integravimas į ugdomuosius 

dalykus, klasės valandėles, 

neformaliojo švietimo būrelių 

veiklas.  

Širvintų  „Atžalyno“ 

progimnazijos 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

  atsakingas už 

civilinę saugą 

 

 

Per mokslo 

metus 

 

 

 

 

 

Per mokslo 

metus 

 

 

 

 

 

Per mokslo 

metus 
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Eil. 

Nr. 
Priemonių pavadinimas Tikslai Priemonės tikslams pasiekti 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įgyvendinimo terminai 

 

2018 m. 2019 m. 2020 m. 

pasitikėjimą 

civilinės saugos 

veikla 

 interneto puslapio   
sirvatz@gmail.com 

nuorodoje „Civilinė sauga“ teikti 

informaciją apie gresiančias 

ekstremalias situacijas, skelbti 

patarimus ir atmintines civilinės 

saugos, priešgaisrinės saugos 

tematika (atsižvelgti į nustatytus 

vietinius 7 pavojaus ir rizikos 

šaltinius) 

      

6. Širvintų  „Atžalyno“ 

progimnazijos 

 ekstremaliųjų situacijų 

prevencinių priemonių 

plano rengimas 

Parengti 

prevencinių 

priemonių planą 

 Parengti ir vykdyti Širvintų  

„Atžalyno“ progimnazijos 

ekstremaliųjų situacijų 

prevencinių priemonių planą 

(atsižvelgti į nustatytus vietinius 7 

pavojaus ir rizikos šaltinius) 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui, 

atsakingas už 

civilinę saugą 

I ketvirtis I ketvirtis I ketvirtis 

7. Širvintų  „Atžalyno“ 

progimnazijos 

 mokinių ir darbuotojų 

informavimas apie 

potencialius pavojus ir 

galinčias susidaryti 

ekstremaliąsias 

situacijas 

Supažindinti, 

perspėti ir 

informuoti 

mokinius ir 

darbuotojus apie 

potencialius 

pavojus, galinčias 

susidaryti 

ekstremaliąsias 

situacijas ir 

priemones 

apsisaugoti nuo jų 

Esant būtinybei, organizuoti 

Širvintų  „Atžalyno“ 

progimnazijos 

civilinės saugos grandžių darbą 

Mokyklos 

direktorius, 

mokyklos 

direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui, 

atsakingas už 

civilinę saugą 

Esant 

būtinybei 

Esant 

būtinybei 

Esant 

būtinybei 

 

Parengė direktoriaus pavaduotoja  ugdymui, atsakinga už civilinę saugą  Rita Suchockienė 
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