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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis  Atsakingas 

vykdytojas 

 

Vertinimo kriterijai 

Vertinimo 

kriterijų 

reikšmės 
2019 metai 2020 metai 2021 metai 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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 ketvirčiai I–IV ketvirčiai I–IV ketvirčiai 

Vilniaus 

Antakalnio 

gimnazijos 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymo 

aprūpinimui 

Edmundas 

Lukas 

Ekstremaliųjų įvykių, 

ekstremaliųjų situacijų  

skaičius nuo bendro 

įvykusių ekstremaliųjų 

įvykių ir ekstremaliųjų 

situacijų skaičiaus 

proc.  

100 

1.2. Peržiūrėti ir esant poreikiui 

atnaujinti  įstaigos galimų 

pavojų ir ekstremaliųjų 

situacijų rizikos analizę 

Esant poreikiui Esant poreikiui Esant poreikiui 

Vilniaus 

Antakalnio 

gimnazijos 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymo 

aprūpinimui 

Edmundas 

Lukas 

Peržiūrų ir esant 

poreikiui atliktų 

korekcijų skaičius 

≥1 

1.3. Parengti, peržiūrėti ir esant 

poreikiui atnaujinti 

ekstremaliųjų situacijų 

valdymo planą (toliau - ESVP) 

I ketvirtis I ketvirtis I ketvirtis 

Vilniaus 

Antakalnio 

gimnazijos 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymo 

aprūpinimui 

Edmundas 

Lukas 

Peržiūrų ir esant 

poreikiui atliktų 

korekcijų skaičius 

≥1 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis  Atsakingas 

vykdytojas 

 

Vertinimo kriterijai 

Vertinimo 

kriterijų 

reikšmės 
2019 metai 2020 metai 2021 metai 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.4. Numatyti kolektyvinės 

apsaugos statinį (patalpas) 

darbuotojų  apsaugai, jį 

paženklinti specialiuoju ženklu 

II ketvirtis II ketvirtis II ketvirtis 

Vilniaus 

Antakalnio 

gimnazijos 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymo 

aprūpinimui 

Edmundas 

Lukas 

Numatyto kolektyvinės 

apsaugos statinio 

(patalpų) 

paženklinimas, proc.  

100 

1.5. Parengti ataskaitą apie 

ekstremaliųjų situacijų 

prevencijos priemonių plano 

įvykdymą ir pateikti ją 

Savivaldybės civilinės saugos 

skyriui 

III ketvirtis III ketvirtis III ketvirtis 

Vilniaus 

Antakalnio 

gimnazijos 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymo 

aprūpinimui 

Edmundas 

Lukas 

Ataskaitos apie 

ekstremaliųjų situacijų 

prevencijos priemonių 

plano įvykdymą 

pateikimo skaičius ≥1 

1.6. Organizuoti Antakalnio 

gimnazijos darbuotojų  2 val. 

mokymus  ir įforminti teisės 

aktų nustatyta tvarka 
II–III 

ketvirčiai 

II–III  

ketvirčiai 
II–III ketvirčiai 

Vilniaus 

Antakalnio 

gimnazijos 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymo 

aprūpinimui 

Edmundas 

Lukas 

Asmenų, išklausiusių 

kursus, skaičius nuo 

bendro toliau 

pateiktuose civilinės 

saugos sistemos 

subjektuose esančių 

darbuotojų skaičiaus 

proc. 

≥70 

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

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis  Atsakingas 

vykdytojas 

 

Vertinimo kriterijai 

Vertinimo 

kriterijų 

reikšmės 
2019 metai 2020 metai 2021 metai 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1. Organizuoti civilinės saugos pratybas: Vilniaus 

Antakalnio 

gimnazijos 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymo 

aprūpinimui 

Edmundas 

Lukas 

Organizuotų pratybų 

skaičius 

 

 

 

2.1.1. stalo pratybas  2019-04-04  II ketvirtis 1 

2.1.2. funkcines pratybas  II ketvirtis  1 

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 

Tikslas – sumažinti gaisro kilimo riziką arba galimus jų padarinius 

3.1. Gaisro kilimo pavojaus mažinimo prevencijos priemonės: 

3.1.1. Parengti darbuotojų veiksmų 

kilus gaisrui planą ir 

organizuoti priešgaisrinės 

saugos mokymus. 

 

 

II ketvirtis 

 

 

 

II ketvirtis 

 

 

II ketvirtis 

Vilniaus 

Antakalnio 

gimnazijos 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymo 

aprūpinimui 

Edmundas 

Lukas 

Organizuotų mokymų 

skaičius nuo privalomų 

organizuoti mokymų 

skaičiaus, proc. 

≥90 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis  Atsakingas 

vykdytojas 

 

Vertinimo kriterijai 

Vertinimo 

kriterijų 

reikšmės 
2019 metai 2020 metai 2021 metai 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1.2. Aprūpinti įstaigą gaisro 

gesinimo priemonėmis, 

savalaikiai atlikti gesintuvų 

tinkamumo naudoti patikrą. 
2019-02-12 2020-03-01 2021-04-01 

Vilniaus 

Antakalnio 

gimnazijos 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymo 

aprūpinimui 

Edmundas 

Lukas 

Atliktų patikrinimų 

mastas nuo suplanuotų 

patikrinimų,  proc. 

≥90 

3.1.3. Numatyti darbuotojų 

evakavimo iš Antakalnio 

gimnazijos skirtingų teritorijų 

ir (ar) pastato vietos kryptis, 

parengti darbuotojų evakavimo 

schemas ir esant poreikiui  jas 

atnaujinti 

2019-04-15 2020-05-01 2021-06-01 

Vilniaus 

Antakalnio 

gimnazijos 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymo 

aprūpinimui 

Edmundas 

Lukas 

Parengtų ir atnaujintų 

darbuotojų evakavimo 

schemų mastas nuo 

suplanuoto masto, 

proc. 100 

Tikslas – sumažinti užkrečiamos ligos plitimo galimybę 

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

3.2.1. Sudaryti pageidaujančių 

pasiskiepyti sezoninio gripo 

vakcina darbuotojų sąrašą ir 

organizuoti  darbuotojų 

skiepijimą 

IV ketvirtis IV ketvirtis IV ketvirtis 

Visuomenės 

sveikatos biuro 

visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė Lina 

Miškinienė 

Organizuotų 

skiepijimų mastas nuo 

suplanuoto masto, 

proc.  80 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis  Atsakingas 

vykdytojas 

 

Vertinimo kriterijai 

Vertinimo 

kriterijų 

reikšmės 
2019 metai 2020 metai 2021 metai 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.2.2. Pandeminio gripo ar paskelbtos 

gripo epidemijos atveju, 

pareikalavus savivaldybei 

teikti informaciją apie mokinių 

sergamumą 

Pagal gautą 

užklausimą 

Pagal gautą 

užklausimą 

 Pagal gautą 

užklausimą 

Visuomenės 

sveikatos biuro 

visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė Lina 

Miškinienė 

Suteiktos informacijos 

apie mokinių 

sergamumą skaičius 

≥1 

3.2.3. Supažindinti darbuotojus su 

Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 

2018 m. lapkričio 19d. 

įsakymu Nr. 30-

3546/18(2.1.1E-TD2) „Dėl 

Gripo ir ūminių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų 

epidemiologinės priežiūros, 

profilaktikos ir kontrolės 

priemonių plano tvirtinimo“ 

(toliau -Profilaktikos ir 

kontrolės priemonės ) 

IV ketvirtis IV ketvirtis IV ketvirtis 

Visuomenės 

sveikatos biuro 

visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė Lina 

Miškinienė 

Supažindintų su 

Profilaktikos ir 

kontrolės priemonėmis 

asmenų skaičius nuo 

bendro toliau 

pateiktuose civilinės 

saugos sistemos 

subjektuose esančių 

darbuotojų skaičiaus, 

proc. 

90 

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 

vizualinę kontrolę. 

 

Nuolat Nuolat Nuolat 

Vilniaus 

Antakalnio 

gimnazijos 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymo 

aprūpinimui 

Atliktų vaizdo įrašų 

patikrinimų mastas nuo 

suplanuoto masto, 

proc. 100 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis  Atsakingas 

vykdytojas 

 

Vertinimo kriterijai 

Vertinimo 

kriterijų 

reikšmės 
2019 metai 2020 metai 2021 metai 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Edmundas 

Lukas 

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 sugriuvimo 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 

Vilniaus 

Antakalnio 

gimnazijos 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymo 

aprūpinimui 

Edmundas 

Lukas 

Patikrinimų mastas nuo 

suplanuoto masto, 

proc. 

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 

III ketvirtis III ketvirtis III ketvirtis 

Vilniaus 

Antakalnio 

gimnazijos 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymo 

aprūpinimui 

Edmundas 

Lukas 

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 

 

 


