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PATVIRTINTA    

Vilniaus lopšelio-darželio „Užupiukas“ direktoriaus 

2018 m. gruodžio mėn. 27 d. 

Įsakymu Nr. V-161 

 

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELI0 „UŽUPIUKAS“ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ 

2019–2021 M. PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 
 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Vertinimo 

kriterijai ir jų 

reikšmės 

Vykdymo laikotarpis (metai), 

įgyvendinimo terminas 
Atsakingas 

vykdytojas 

Pastabos/žyma 

apie priemonės 

įvykdymą 2019 metai 2020 metai 2021 metai 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Tikslas 
Priemonės, kurių tikslas informuoti ir šviesti darbuotojus apie vidinius ir išorinius pavojus, galinčius daryti neigiamą poveikį 

sveikatai ar gyvybei, turtui ar aplinkai, apie veiksmus gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms. 

1.1. 

Atlikti Vilniaus lopšelio-darželio „Užupiukas“ 

galimų pavojų ir rizikos analizę, kiekvienais 

metais peržiūrėti ir koreguoti parengtą analizę. 

Analizė atlikta, 

Supažindinti visi 

darbuotojai  

I ketvirtis I ketvirtis I ketvirtis 

Atsakingas už 

civilinę saugą 

darbuotojas – 

Jūratė 

Sadauskienė 

Analizė atlikta, 

Supažindinti 

visi 

darbuotojai 

1.2. 

Parengti ir direktoriaus įsakymu patvirtinti 

Vilniaus lopšelio-darželio „Užupiukas“ 

ekstremaliųjų situacijų valdymo planą. Šį planą 

kasmet patikslinti. 

Planas 

patikslintas 

Supažindinti visi 

darbuotojai 

- I ketvirtis - 

Atsakingas už 

civilinę saugą 

darbuotojas – 

Jūratė 

Sadauskienė 

Planas 

patikslintas 

Supažindinti 

visi 

darbuotojai 

1.3. 

Parengti (kasmet patikslinti) ir direktoriaus 

įsakymu patvirtinti Vilniaus lopšelio-darželio 

„Užupiukas“ Ekstremaliųjų situacijų 

prevencinių priemonių planą. 

Supažindinti visi 

darbuotojai 
- - IV 

Atsakingas už 

civilinę saugą 

darbuotojas – 

Jūratė 

Sadauskienė 

Supažindinti 

visi 

darbuotojai 

1.5. 
Teikti informaciją ir pranešimus savivaldybės 

administracijos Civilinės saugos specialistams 

Informacija 

pateikta 

Nedelsiant 

įvykus 

įvykiui 

Nedelsiant 

įvykus 

įvykiui 

Nedelsiant 

įvykus 

įvykiui 

Atsakingas už 

civilinę saugą 

darbuotojas – 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Vertinimo 

kriterijai ir jų 

reikšmės 

Vykdymo laikotarpis (metai), 

įgyvendinimo terminas 
Atsakingas 

vykdytojas 

Pastabos/žyma 

apie priemonės 

įvykdymą 2019 metai 2020 metai 2021 metai 

1 2 3 4 5 6 7 8 

apie gręsiantį ar įvykusį Vilniaus lopšelio-

darželio „Užupiukas“ ekstremalųjį įvykį. 

nedelsiant po 

įvykio 

Jūratė 

Sadauskienė 

2. Tikslas Priemonės, kurių tikslas vykdyti  darbuotojų civilinės saugos mokymą ir pratybas 

2.1. 

Civilinės saugos stalo pratybos 

Tema:  

„Vilniaus lopšelio-darželio „Užupiukas“ 

darbuotojų veiksmai gaisro atveju“ 

Pratybos 

įvykdytos, 

dalyvių veiksmai 

įvertinti „gerai“ 

- - - 

Atsakingas už 

civilinę saugą 

darbuotojas ir 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams – 

Jūratė 

Sadauskienė 

 

2.2. 

Civilinės saugos funkcinės pratybos 

Tema:  

„Vilniaus lopšelio-darželio „Užupiukas“ 

darbuotojų veiksmai esant gaisro atvejui“ 

Pratybos 

įvykdytos, 

Dalyvių veiksmai 

įvertinti „gerai“ 

II ketvirtis - - 

Atsakingas už 

civilinę saugą 

darbuotojas ir 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams – 

Jūratė 

Sadauskienė 

Pratybos 

įvykdytos, 

Dalyvių 

veiksmai 

įvertinti 

„gerai“ 

2.3 

Civilinės saugos stalo pratybos 

Tema:  

Vilniaus lopšelio-darželio „Užupiukas“ 

darbuotojų veiksmai esant pavojingos, 

užkrečiamos ligos grėsmei“ 

Pratybos 

įvykdytos 

dalyvių veiksmai 

įvertinti „gerai“ 

- II ketvirtis - 

Atsakingas už 

civilinę saugą 

darbuotojas ir 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams – 

Jūratė 

Sadauskienė 

Pratybos 

įvykdytos, 

Dalyvių 

veiksmai 

įvertinti 

„gerai“ 

2.4 
Civilinės saugos funkcinės pratybos 

Tema:  

Pratybos 

įvykdytos 

dalyvių veiksmai 

įvertinti „gerai“ 

- - II ketvirtis 

Atsakingas už 

civilinę saugą 

darbuotojas ir 

direktoriaus 

pavaduotojas 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Vertinimo 

kriterijai ir jų 

reikšmės 

Vykdymo laikotarpis (metai), 

įgyvendinimo terminas 
Atsakingas 

vykdytojas 

Pastabos/žyma 

apie priemonės 

įvykdymą 2019 metai 2020 metai 2021 metai 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Vilniaus lopšelio-darželio „Užupiukas“ 

darbuotojų veiksmai esant pavojingos, 

užkrečiamos ligos grėsmei“ 

ūkio reikalams – 

Jūratė 

Sadauskienė  

2.5. 

Parengti (patikslinti) ir patvirtinti Vilniaus 

lopšelio-darželio „Užupiukas“ darbuotojų 

civilinės saugos mokymo tvarkos aprašą, 

darbuotojų civilinės saugos metinį mokymo 

planą 

Mokymo planas 

parengtas  

Kartą per 

metus 

Kartą per 

metus 

Kartą per 

metus 

Atsakingas už 

civilinę saugą 

darbuotojas – 

Jūratė 

Sadauskienė 

Mokymo 

planas 

parengtas 

2.6. 

Organizuoti darbuotojų civilinės saugos 

mokymą (ne mažiau kaip 2 ak. val.) pagal 

patvirtintą darbuotojų civilinės saugos mokymo 

programą. 

Mokymuose 

dalyvavo visi 

darbuotojai 

III ketvirtis III ketvirtis III ketvirtis 

Atsakingas už 

civilinę saugą 

darbuotojas – 

Jūratė 

Sadauskienė 

Mokymuose 

dalyvavo ne 

visi 

darbuotojai 

2.7 

Dalyvauti civilinės saugos mokymuose, 

organizuojamuose apskrities priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriuje. 

Dalyvauta pagal 

poreikį 

Pagal 

APGV CS 

mokymų 

grafiką. 

Pagal 

APGV CS 

mokymų 

grafiką. 

Pagal 

APGV CS 

mokymų 

grafiką. 

Atsakingas už 

civilinę saugą 

darbuotojas – 

Jūratė 

Sadauskienė 

Dalyvauta 

pagal poreikį 

3. Tikslas 
Priemonės, kurių tikslas išvengti ekstremaliųjų situacijų, nustatytų atlikus ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, susidarymo arba 

jų susidarymo galimybėms sumažinti, o joms susidarius – padariniams sumažinti 

3.1.Gaisras, sprogimas 

3.1.1. 
Parengti (patikslinti) darbuotojų veiksmų kilus 

gaisrui planus 

Patikslinti visi 

planai 

Iki 

gruodžio 

10 d. 

Iki 

gruodžio 

10 d. 

Iki 

gruodžio 

10 d. 

Atsakingas už 

priešgaisrinę 

saugą – Jūratė 

Sadauskienė 

Patikslinti visi 

planai 

3.1.2. 

Sudaryti Vilniaus lopšelio-darželio 

„Užupiukas“ esančių gesintuvų patikrinimo ir 

užpildymo grafiką ir užtikrinti jų tinkamumo 

naudoti kontrolę 

Gesintuvai 

patikrinti pagal 

grafiką 

Nuolat Nuolat Nuolat 

Atsakingas už 

priešgaisrinę 

saugą – Jūratė 

Sadauskienė 

Gesintuvai 

patikrinti pagal 

grafiką 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Vertinimo 

kriterijai ir jų 

reikšmės 

Vykdymo laikotarpis (metai), 

įgyvendinimo terminas 
Atsakingas 

vykdytojas 

Pastabos/žyma 

apie priemonės 

įvykdymą 2019 metai 2020 metai 2021 metai 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1.3. 
Užtikrinti priešgaisrinės signalizacijos techninę 

priežiūrą 

Signalizacija 

patikrinta pagal 

grafiką 

Nuolat Nuolat Nuolat 

Atsakingas už 

priešgaisrinę 

saugą – Jūratė 

Sadauskienė 

Signalizacijos 

nėra 

3.2. Labai smarkus vėjas, uraganas 

3.2.1. 

Surengti pasitarimą dėl pasirengimo, stichiniam 

ar katastrofiniam meteorologiniam reiškiniui. 

Įvertinti Vilniaus lopšelio-darželio „Užupiukas“ 

pasirengimą galimiems padariniams 

Įvykdyta 

nedelsiant 

Gavus 

informaciją  

Gavus 

informaciją 

Gavus 

informaciją 

Atsakingas už 

priešgaisrinę 

saugą – Jūratė 

Sadauskienė 

 

3.2.2. 

Perduoti informaciją apie meteorologinę 

prognozę Vilniaus lopšelio-darželio 

„Užupiukas“ darbuotojams 

Įvykdyta 

nedelsiant 

Gavus 

informaciją  

Gavus 

informaciją 

Gavus 

informaciją 

Atsakingas už 

priešgaisrinę 

saugą – Jūratė 

Sadauskienė 

Perduodama 

3.2.3. 

Atlikti Vilniaus lopšelio-darželio „Užupiukas“ 

patirtų nuostolių paskaičiavimą, šią informaciją 

pateikti savivaldybės administracijai 

Įvykdyta 

nurodytu terminu 
Savivaldybei 

pareikalavus 
Savivaldybei 

pareikalavus 
Savivaldybei 

pareikalavus 

Atsakingas už 

priešgaisrinę 

saugą – Jūratė 

Sadauskienė 

 

3.3. Grasinimas įvykdyti teroro aktą 

3.3.1. Patikslinti evakavimo iš aukštų planus 
Patikslinti visi 

planai 

Pagal 

poreikį 

Pagal 

poreikį 

Pagal 

poreikį 

Atsakingas už 

priešgaisrinę 

saugą – Jūratė 

Sadauskienė 

Planai 

patikslinti 

3.3.2. 

Patikslinti evakavimo iš teritorijos schemas, 

nurodant darbuotojų evakavimo iš teritorijos 

maršrutus 

Patikslintos visos 

schemos  

Pagal 

poreikį 

Pagal 

poreikį 

Pagal 

poreikį 

Atsakingas už 

priešgaisrinę 

saugą – Jūratė 

Sadauskienė 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Vertinimo 

kriterijai ir jų 

reikšmės 

Vykdymo laikotarpis (metai), 

įgyvendinimo terminas 
Atsakingas 

vykdytojas 

Pastabos/žyma 

apie priemonės 

įvykdymą 2019 metai 2020 metai 2021 metai 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.3.3. 

Atlikti patalpų, numatytų kolektyvinei 

darbuotojų apsaugai apžiūrą ir užsandarinimo 

darbų galimybių įvertinimą 

Surašytas 

apžiūros aktas 

Kartą 

metuose 

Kartą 

metuose 

Kartą 

metuose 

Atsakingas už 

priešgaisrinę 

saugą – Jūratė 

Sadauskienė 

 

3.3.4. 

Civilinės saugos mokymų metu supažindinti 

darbuotojus, kaip elgtis grasinant įvykdyti teroro 

aktą  

Tema įtraukta į 

mokymo planą 

Iki 

balandžio 

mėn. 

 30 d. 

Iki 

balandžio 

mėn. 

 30 d. 

Iki 

balandžio 

mėn. 

 30 d. 

Atsakingas už 

priešgaisrinę 

saugą – Jūratė 

Sadauskienė 

 

3.4. Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamos ligos protrūkis ar epidemija 

3.4.1. 

Informuoti savivaldybės administraciją apie 

bendrą įmonės personalo sergamumą, kai savo 

pareigų neatlieka 50 ir daugiau procentų visų 

darbuotojų 

Įvykdyta 

nedelsiant 

Pasiekus 

sergamumo 

lygį 

Pasiekus 

sergamumo 

lygį 

Pasiekus 

sergamumo 

lygį 

Atsakingas už 

priešgaisrinę 

saugą – Jūratė 

Sadauskienė 

 

3.4.2. 

Informuoti Vilniaus lopšelio-darželio 

„Užupiukas“ darbuotojus kaip elgtis pavojingos 

ar ypač pavojingos užkrečiamosios ligos 

(epidemijos ar pandemijos) atveju 

Informuoti visi 

darbuotojai 

Spalis–

gruodis 

Spalis–

gruodis, 

vasaris–

gegužė 

Spalis–

gruodis, 

vasaris–

gegužė 

Atsakingas už 

priešgaisrinę 

saugą – Jūratė 

Sadauskienė 

Informuoti visi 

darbuotojai 

3.4.3. 

Organizuoti Vilniaus lopšelio-darželio 

„Užupiukas“ darbuotojų, kuriems pagal 

atliekamo darbo pobūdį būtina turėti asmens 

apsaugos priemones, aprūpinimą 

individualiosiomis apsaugos priemonėmis 

Aprūpinti visi 

darbuotojai 

Nedelsiant, 

iki 

epidemijos 

(pandemijos) 

atšaukimo 

Nedelsiant, iki 

epidemijos 

(pandemijos) 

atšaukimo 

Nedelsiant, 

iki 

epidemijos 

(pandemijos) 

atšaukimo 

Atsakingas už 

priešgaisrinę 

saugą – Jūratė 

Sadauskienė 
Aprūpinti visi 

darbuotojai 

 

___________________________________ 


