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VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“  

2020 – 2022 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 

 

 
Eil. 

Nr. 
Rizika/ priemonės pavadinimas 2020 m. 2021 m. 2022 m. Vykdytojai 

Vertinimo 

kriterijai 
Pastabos 

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKĄ ŠALINANČIOS IR (AR) MAŽINANČIOS PRIEMONĖS 

1. 1.1. Parengti  įstaigos ekstremaliųjų situacijų 

prevencijos priemonių planą. 

Nustatyta 

 data 

 

 

 

Nustatyta 

data 

 

Nustatyta 

data 

 

Direktorius, 

darbuotojas, 

atsakingas už 

civilinę saugą 

Parengta 

prevencijos 

priemonių planų 

per einamuosius 

metus (skaičius).  

 

1.2. Peržiūrėti ir esant poreikiui patikslinti 

ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą. 

Kasmet Kasmet Kasmet Darbuotojas, 

atsakingas už 

civilinę saugą 

Peržiūrų ir 

patikslinimų 

skaičius. 

 

2. 2.1. Parengti Įstaigos darbuotojų civilinės saugos 

mokymų planą. 

 

 

 

Kasmet Kasmet Kasmet Darbuotojas, 

atsakingas už 

civilinę saugą 

Parengtų 

mokymo planų 

per einamuosius 

metus skaičius. 

 

2.2. Organizuoti darbuotojų mokymus (ne mažiau 

kaip 2 akad. val./metus) pagal patvirtintą tipinę 

darbuotojų civilinės saugos mokymo programą 

Kasmet Kasmet Kasmet Direktorius, 

darbuotojas, 

atsakingas už 

civilinę saugą 

Vykdytų 

mokymų per 

einamuosius 

metus skaičius. 

 



3. 3.1. Tikslinti darbuotojų, ugdytinių evakavimo 

organizavimą iš pavojaus zonos 

 2021 m.  Direktorius, 

darbuotojas, 

atsakingas už 

civilinę saugą 

Surengta 

pratybų per 

einamuosius 

metus (skaičius) 

 

3.2. Organizuoti įstaigos bendruomenei stalo 

civilinės saugos pratybas 

2020 m.   

3.3. Organizuoti mokyklos bendruomenei funkcines 

civilinės saugos funkcines pratybas 

  2022 m. 

4. Peržiūrėti ir, esant poreikiui, atnaujinti asmens, 

atsakingo už perspėjimą ir informavimą kontaktus 

Pagal poreikį Pagal poreikį Pagal poreikį Darbuotojas, 

atsakingas už 

civilinę saugą 

Peržiūrų ir 

patikslinimų 

skaičius. 

 

5. Užtikrinti, kad įstaigos darbuotojas, kuris privalo 

išklausyti civilinės saugos mokymų kursus (pagal 

civilinės saugos kategorijas), dalyvautų 

organizuojamuose kursuose 

Pagal poreikį Pagal poreikį Pagal poreikį Darbuotojas, 

atsakingas už 

civilinę saugą 

Išklausyų 

civilinės saugos 

mokymo kursų 

skaičius. 

 

6. Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos 

analizės peržiūrėjimas/ atnaujinimas 

Pagal poreikį Pagal poreikį Pagal poreikį Darbuotojas, 

atsakingas už 

civilinę saugą 

Analizės 

peržiūrėjimo/ 

atnaujinimų 

skaičius. 

 

LABAI DIDELĖS, DIDELĖS IR VIDUTINĖS RIZIKOS GALIMI PAVOJAI*  

1. Pavojingos 

užkrečiamosios 

ligos 

Pasirengimo pandemijai/ 

epidemijai priemonių  prevencjos 

planas.  

Nuolat 

 

 

 

 

 

 

Nuolat 

 

Nuolat 

 

Direktorius, 

darbuotojas, 

atsakingas už 

civilinę saugą  

Parengtas 

veiksmų planas, 

aprūpinta 

darbuotojų 

apsaugos 

priemonėmis 

(proc.), paruošta 

informacinių 

pranešimų 

(skaičius). 

 

Apsirūpinimas apsaugos 

priemonės 

Teikti informaciją darbuotojams, 

ugdytinių tėvams apie priemones, 

kurių reikėtų imtis ligų, epidemijų 

metu, siekiant apsisaugoti nuo 

susirgimų. 

Organizuoti mokymus 

darbuotojams, kaip elgtis 

paskelbtos pandemijos/ 

epidemijos metu 



Veiksmų planas protrūkio metu. 

Veiksmų koordinavimas 

 

 

Epidemijos/ 

pandemijos 

protrūkio metu 

Epidemijos/ 

pandemijos 

protrūkio 

metu 

Epidemijos/ 

pandemijos 

protrūkio 

metu 

Direktorius, 

ekstremalių 

situacijų (ES) 

valdymo grupė 

Parengtas 

veiksmų planas, 

veiksniai, lėmę 

sėkmingą 

protrūkio 

suvaldymą. 

 

2. Smarkus vėjas, 

škvalas, audra, 

uraganas 

Vėjo greitis: ≥ 

28 m/s 

Įvertinti įstaigos pasirengimą 

galimiems padariniams (statinio 

apsauga ) 

 

 

Nuolat Nuolat Nuolat Padalinio (ūkio) 

vadovas, 

atsakingi 

darbuotojai  

Statinio 

apsauga, žalos 

nebuvimas 

 

Numatyti priemones/veiksmus, 

kuriuos reikia vykdyti, siekiant 

sumažinti poveikį pastatui 

uragano pavojaus metu. Parengti 

rekomendacijas darbuotojams. 

Pagal poreikį ir 

vykdant 

darbuotojų 2 

val. civilinės 

saugos 

mokymus 

Pagal poreikį 

ir vykdant 

darbuotojų 2 

val. civilinės 

saugos 

mokymus 

Pagal poreikį 

ir vykdant 

darbuotojų 2 

val. civilinės 

saugos 

mokymus 

Darbuotojas, 

atsakingas už 

civilinę saugą  

Rekomendacijų 

skaičius, 

mokymų 

skaičius. 

 

Surengti pasitarimą dėl 

pasirengimo gresiant stichiniam ar 

katastrofiniam meteorologiniam 

reiškiniui 

Nedelsiant, 

gavus 

informaciją 

apie 

meteorologinę 

prognozę 

Nedelsiant, 

gavus 

informaciją 

apie 

meteorologin

ę prognozę 

Nedelsiant, 

gavus 

informaciją 

apie 

meteorologin

ę prognozę 

Padalinio (ūkio) 

vadovas, 

atsakingi 

darbuotojai 

Surengta 

pasitarimų 

gresiant įvykiui 

(skaičius). 

 

  Teikti informaciją ir 

rekomendacijas darbuotojams ir 

ugdytiniams, kaip elgtis prieš 

meteorologinį reiškinį ir jo metu 

Nedelsiant, 

gavus 

informaciją 

apie 

meteorologinę 

prognozę 

Nedelsiant, 

gavus 

informaciją 

apie 

meteorologin

ę prognozę 

Nedelsiant, 

gavus 

informaciją 

apie 

meteorologin

ę prognozę 

Direktorius, 

padalinio (ūkio) 

vadovas, 

atsakingi 

darbuotojai 

Paruošta 

informacinių 

pranešimų 

(skaičius). 

 



3. Snygis, kruša, 

pūga, lijundra, 

apledėjimas 

Organizuoti darbuotojų švietimą 

kaip saugiai elgtis stipraus snygio, 

krušos, pūgos, lijundros, 

apledėjimo atvejais 

Pagal poreikį ir 

vykdant 

darbuotojų  

2 val.civilinės 

saugos 

mokymus  

Pagal poreikį 

ir vykdant 

darbuotojų  

2 val. 

civilinės 

saugos 

mokymus  

Pagal poreikį 

ir vykdant 

darbuotojų  

2 val. 

civilinės 

saugos 

mokymus  

Darbuotojas, 

atsakingas už 

civilinę saugą 

Mokymų 

skaičius. 

 

Apsirūpinimas priemonės, 

įrankiais, smėliu. Numatyti 

padarinių likvidavimo darbų 

tvarką. 

III ketvirtis III ketvirtis III ketvirtis Padalinio (ūkio) 

vadovas 

Apsirūpinimas 

priemonės, 

įrankiais, smėliu 

(%). 

 

4. Gaisrai  Savalaikiai atlikti gesintuvų 

tinkamumo naudoti patikrą 

Kasmet pagal 

grafiką 

Kasmet pagal 

grafiką 

Kasmet pagal 

grafiką 

Padalinio (ūkio) 

vadovas 

 

Atliktų patikrų 

per einamuosius 

metus skaičius. 

 

Peržiūrėti ir esant poreikiui 

patikslinti žmonių evakavimo iš 

įstaigos patalpų ir teritorijos 

planus 

Esant poreikiui Esant 

poreikiui 

Esant 

poreikiui 

Darbuotojas, 

atsakingas už 

civilinę saugą  

Peržiūrėtų ir 

esant poreikiui 

patikslintų planų 

per einamuosius 

metus skaičius. 

 

Vykdyti priešgaisrinės 

signalizacijos, gaisro aptikimo ir 

signalizavimo sistemų ir kitų 

įrenginių techninės priežiūros ir jų 

veikimo kontrolę 

Nuolat  Nuolat  Nuolat  Darbuotojas, 

atsakingas už 

civilinę saugą  

Atliktų 

patikrinimų per 

einamuosius 

metus skaičius. 

 

5. Šilumos 

energijos 

tiekimo 

sutrikimai ir (ar) 

gedimai 

Vykdyti šildymo sistemos ir 

įrenginių techninę priežiūrą 

Nuolat Nuolat Nuolat Atsakingas už 

inžinerinių 

tinklų priežiūrą 

priežiūrą  

Planiniai 

patikrinimai 

(skaičius). 

 

Organizuoti šilumos mazgo, 

šilumos tiekimo vamzdynų 

paruošimą prieš kūrenimo sezoną 

III ketvirtis  III ketvirtis  III ketvirtis  Padalinio (ūkio) 

vadovas 

Planiniai 

patikrinimai 

(skaičius). 

 



(Šilumos tiekimo 

nutraukimas ilgiau 

kaip 24 valandoms) 

Teikti informaciją ir 

rekomendacijas kaip elgtis įvykio 

metu  

Pagal poreikį ir 

vykdant 

darbuotojų  

2 val. civilinės 

saugos 

mokymus  

Pad Pagal poreikį 

ir vykdant 

darbuotojų  

2 val. 

civilinės 

saugos 

mokymus  

Darbuotojas, 

atsakingas už 

civilinę saugą 

Paruoštų 

informacijų ir 

rekomendacijų 

skaičius. 

 

6. Pavojingas 

radinys 
(Rastas sprogmuo/ 

įtartinas radinys) 

Organizuoti darbuotojams  

mokymus kaip elgtis radus daiktą 

panašų į sprogmenį ar (ir) kitokį 

įtartiną daiktą 

Pagal poreikį ir 

vykdant 

darbuotojų 

2 val. civilinės 

saugos 

mokymus 

Pagal poreikį 

ir vykdant 

darbuotojų 

2 val. 

civilinės 

saugos 

mokymus 

Pagal poreikį 

ir vykdant 

darbuotojų 

2 val. 

civilinės 

saugos 

mokymus 

Darbuotojas, 

atsakingas už 

civilinę saugą 

Paruoštų 

informacijų ir 

rekomendacijų 

skaičius. 

 

Teikti informaciją darbuotojams, 

ugdytiniams apie pavojingus 

radinius, jų keliamą pavojų ir 

elgesį radus pavojingą radinį 

7. Kaitra 
(Maksimali oro 

temperatūra: ≥ 30 

ºC; 

trukmė: ≥ 3 paros) 

Informacijos ir rekomendacijų 

darbuotojams kaip elgtis esant oro 

temperatūrai virš 300 C  ir apie  

būtinus apsisaugojimo veiksmus, 

teikimas. 

Pagal poreikį  Pagal poreikį  Pagal poreikį  Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui 

Paruoštų 

informacijų ir 

rekomendacijų 

skaičius. 

 

8. Elektros 

energijos 

tiekimo 

sutrikimai ir (ar) 

gedimai 
(Elektros energijos 

tiekimo 

nutraukimas ilgiau 

kaip 24) 

Informacijos ir rekomendacijų 

darbuotojams kaip elgtis esant 

elektros energijos tiekimo 

sutrikimams ir (ar) gedimams 

ir apie  būtinus apsisaugojimo 

veiksmus, teikimas. 

Pagal poreikį ir 

vykdant 

darbuotojų        

2 val. civilinės 

saugos 

mokymus 

Pagal poreikį 

ir vykdant 

darbuotojų        

2 val. 

civilinės 

saugos 

mokymus 

Pagal poreikį 

ir vykdant 

darbuotojų        

2 val. 

civilinės 

saugos 

mokymus 

Padalinio (ūkio) 

vadovas, 

atsakingi 

darbuotojai 

Paruoštų 

informacijų ir 

rekomendacijų 

skaičius. 

 

Elektros ūkio priežiūra 

 

Nuolat Nuolat Nuolat Padalinio (ūkio) 

vadovas, 

atsakingi 

darbuotojai 

Patikrinimų 

skaičius.  

Varžų 

matavimas 

 



9. Elektroninių 

ryšių teikimo 

sutrikimas ir (ar) 

gedimai 

Komunikacijų 

sistemų 

nutraukimas ir 

(ar) gedimai 

Informacijos ir rekomendacijų 

darbuotojams kaip elgtis sutrikus 

elektroninių  ryšių teikimui ir 

gedimui.  

Nuolat Nuolat Nuolat Atsakingi 

darbuotojai 

Rekomendacijų 

skaičius 

 

Dokumentų kopijų išsisaugojimas, 

esant sutrikimams 

 

Nuolat Nuolat Nuolat Raštinės ir 

buhalterijos 

darbuotojai, 

administracija, 

specialistai 

Išsaugotų 

dokumentų 

skaičius. 

 

10. Vandens 

tiekimo 

sutrikimas/ 

komunalinių 

sistemų avarija 

Informacijos ir rekomendacijų 

darbuotojams kaip elgtis sutrikus 

vandens tiekimui, įvykus 

komunalinių sistemų avarijai ir 

apie  būtinus apsisaugojimo 

veiksmus, teikimas 

Avarijos šalinimas, įrangos 

techninę būklę, užtikrinti 

darbuotojų parengimą avarijų 

likvidavimui 

Nuolat Nuolat Nuolat Padalinio (ūkio) 

vadovas, 

atsakingi 

darbuotojai 

  

11. Radiacinė 

avarija 

Informacijos ir rekomendacijų 

darbuotojams kaip elgtis įvykus 

radiologinei avarijai ir apie  

būtinus apsisaugojimo veiksmus, 

teikimas 

Pagal poreikį Pagal poreikį Pagal poreikį Darbuotojas, 

atsakingas už 

civilinę saugą 

Informacijų ir 

rekomendacijų 

skaičius 

 

12. Pastatų 

griuvimai 

Vykdyti pastatų ir statinių 

techninę priežiūrą 

Nuolat Nuolat Nuolat Atsakingas už 

statinių priežiūrą  

Planiniai 

patikrinimų 

skaičius  

 

 

 

 

    ___________________________________                                   __________________                          _________________________________ 
                (atsakingo darbuotojo pareigos)                                                                                                    (parašas)                                                                                           (vardas, pavardė) 


