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VILNIAUS LOPŠELIO – DARŽELIO „ŽVANGUTIS“ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ 

2019–2021 M. PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1. BENDROJI DALIS 

  

1. Vilniaus lopšelio – darželio „Žvangutis“ 2019-2021 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas (toliau - planas), parengtas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 270 “Dėl ekstremalių situacijų prevencijos vykdymo 

tvarkos aprašo patvirtinimo” ( TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06414) 

2. Planas reglamentuoja išankstinių priemonių ekstremaliosioms situacijoms išvengti ir jų padariniams sušvelninti nustatymo bei jų 

įgyvendinimo procedūras.  

3. Ekstremaliųjų situacijų prevencija, tai tikslingai vykdoma pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms priemonių visuma.  

4. Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas – planas kuriame apibrėžiamos Vilniaus lopšelio – darželio „Žvangutis“ 

procedūros skirtos mažinti avarinių situacijų, įvykių ar ekstremaliųjų įvykių kilimo tikimybę ir (ar) švelninti jų daromą poveikį žmonėms, turtui ir 

aplinkai, taip pat:  

a) Nustatyti informacijos perdavimo tvarką darbuotojams apie vidinius ir išorinius pavojus, galinčius daryti neigiamą poveikį 

gyventojų sveikatai ar gyvybei, ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemones ir veiksmus avarinių situacijų atvejais.  

b) Apibrėžti civilinės saugos pratybų atlikimo ir darbuotojų mokymo tvarką ir terminus Vilniaus lopšelyje – darželyje „Žvangutis“.  

 

5. Plano tikslai:  

a) Sukurti prevencinių priemonių sistemą Vilniaus lopšelyje – darželyje „Žvangutis“.  

b) Numatyti priemones mažinančias ekstremaliųjų situacijų riziką.  

c) Užtikrinti tinkamą pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms ir tinkamą reagavimą į jas, siekiant efektyviai ir laiku koordinuoti 

jų valdymą.  

d)  Užtikrinti efektyvią informacijos kaitą apie ekstremaliąsias situacijas.  

e)  Organizuoti galimų pavojų rizikos mažinimo priemones.  

f)   Nustatyti darbuotojų informavimo ir mokymo tvarką ir terminus.  

6. Planas peržiūrimas ir prireikus atnaujinamas kas vienerius metus.  

7. Planas atnaujinamas, jeigu pasikeičia teisės aktai reglamentuojantys civilinę saugą, ir (arba) įstaigoje pradedama naudoti priemones 

mažinančias darbuotojų ir mokiniu saugumą.  

 

 



II. PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ NUSTATYMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

 

8. Vilniaus lopšeliui – darželiui „Žvangutis“ teritorijai būdingos prevencijos priemonės nustatomos gresiančių pavojų ir jų galimų padarinių 

prognoze.  

9. Ekstremaliųjų situacijų prevenciją organizuoja, vertina galimus padarinius ir įgyvendina prevencines priemones Vilniaus lopšelio – 

darželio „Žvangutis“ administracija.  

 

III. PAGRINDINIŲ PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ REGLAMENTAVIMAS 

 

10. Pagrindinių prevencinių priemonių reglamentavimas yra paremtas Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu, kitais Civilinę saugą 

reglamentuojančiais teisės aktais. 

 

IV. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONĖS 

 

 

    

Veiksmin-

gumo 

Vykdymo laikotarpis (metai), 

įgyvendinimo terminas 
 

            Atsakingi 

vykdytojai 

 
(vardas, pavardė, 

pareigos) 

Eil. 

Nr.  

Nr.           PRIEMONĖS PAVADINIMAS vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė 

(balas) 

 

 

2019 m. 

Priemonės 

įvykdymo 

vertinimo 

reikšmė 

(balas) 

 

 

2020 m. 

Priemonės 

įvykdymo 

vertinimo 

reikšmė 

(balas 

 

 

2021 m. 

Priemonės 

įvykdymo 

vertinimo 

reikšmė 

(balas) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  1. TIKSLAS. Stiprinti civilinės saugos 

parengtį darželyje, atsižvelgiant į 

gręsiančius pavojus ar susidariusią 

ekstremaliąją situaciją  

100        

1. 1. Parengti lopšelio – darželio „Žvangutis“ 

ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, 

peržiūrėti ir prireikus, bet nerečiau kaip karą 

per metus, jį atnaujinti  

30 Iki kovo 

 12 d. 
 Iki kovo 

 12 d. 
 Iki kovo 

 12 d. 
 Direktorė Už CS 

atsakingas asmuo 

direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

2. 2. Peržiūrėti lopšelio – darželio „Žvangutis“  

galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų 

rizikos analizę ir prireikus (nerečiau kaip karą 

per    3-jus metus) ją atnaujinti  

10 -  Kovo 1 d.  -  Direktorė Už CS 

atsakingas asmuo 

direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

3. 3. Parengti lopšelio – darželio „Žvangutis“  

ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių 

planą, peržiūrėti ir nerečiau kaip karą per 

10 Kovo  

15 d. 
 Kovo  

15 d. 
 Kovo  

15 d. 
 Direktorė Už CS 

atsakingas asmuo 

direktorės 



metus jį patikslinti pavaduotoja ūkio 

reikalams 

4. 4. Skirti lėšų lopšelio – darželio „Žvangutis“  

darbuotojų (darželinukų) aprūpinimui 

asmeninėmis apsaugos priemonėmis 

(marliniais raiščiais, respiratoriais, 

dujokaukėmis) ir kitoms priemonėms įsigyti. 

10 I ketv.  III ketv.  IV ketv.  Direktorė Už CS 

atsakingas asmuo 

direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5. 5. Kaupti ir analizuoti informaciją ir duomenis 

apie buvusias ekstremaliąsias situacijas, 

ekstremaliuosius atvejus. 

10 Nuolat  Nuolat  Nuolat  Direktorė Už CS 

atsakingas asmuo 

direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

6. 6. Nustatyta tvarka teikti informaciją ir 

pranešimus Vilniaus savivaldybės 

administracijos Civilinės saugos skyriui apie 

gręsiančią ar susidariusią ekstremalią situaciją 

Vilniaus lopšelyje – darželyje „Žvangutis“. 

10 Nedelsia

nt 

gresiant/ 

įvykus 

incidentu

i 

 Nedelsia

nt 

gresiant/ 

įvykus 

incidentu

i 

 Nedelsia

nt 

gresiant/ 

įvykus 

incidentu

i 

 Direktorė Už CS 

atsakingas asmuo 

direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

7. 7. Paskirti asmenis, atsakingus už Vilniaus 

lopšelio – darželio „Žvangutis“ civilinės 

saugos funkcijų vykdymą, darbuotojų ir 

lankytojų perspėjimą gresiant ar įvykus 

ekstremaliajam įvykiui, informacijos 

priėmimą ir perdavimą, būtinų veiksmų 

įvykio metu vykdymo, pirmosios pagalbos 

teikimo nukentėjusiesiems, evakavimo, 

asmeninės apsaugos priemonių išdavimo 

organizavimą, informacijos apie gyventojų 

perspėjimo sirenos suveikimą jų techninio 

patikrinimo metu pateikimą savivaldybės 

administracijos civilinės saugos skyriui 

10 Sausio  

15 d. 

 Sausio  

15 d 

 Sausio  

15 d. 

 Direktorė Už CS 

atsakingas asmuo 

direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

8. 8. Patvirtinti minimalų darbuotojų skaičių, 

reikalingą lopšelio – darželio „Žvangutis“ 

veiklos tęstinumui palaikyti ir alternatyvią 

veiklos vietą 

10 Sausio  

15 d. 

 Sausio  

15 d. 

 Sausio  

15 d. 

 Direktorė Už CS 

atsakingas asmuo 

direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

  2. TIKSLAS Tobulinti lopšelio – darželio 

„Žvangutis“ administracijos veiksmų 

100        



koordinavimo įgūdžius, mokyti 

darbuotojus, kaip elgtis gresiant ar 

susidarius ekstremaliosioms situacijoms 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

9. 1. Parengti lopšelio – darželio „Žvangutis“ 

darbuotojų civilinės saugos mokymo planą ir 

mokymo tvarkos aprašą 

20 Kovas, 

spalis 

 Kovas, 

spalis 

 Kovas, 

spalis 

 Direktorė Už CS 

atsakingas asmuo 

direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

10. 2. Organizuoti darbo vietoje (ne mažiau 2 val. 

trukmės) lopšelio – darželio „Žvangutis“ 

darbuotojų civilinės saugos mokymus ir 

civilinės saugos mokymus pagal ugdymo 

įstaigos vadovo patvirtintą  žmogaus saugos 

ugdymo programą 

10 Kovas- 

spalis 

 Kovas-

spalis 

 Kovas- 

spalis 

 Direktorė Už CS 

atsakingas asmuo 

direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

11. 3.  Periodiškai kelti kvalifikaciją Vilniaus  

apskrities PGV ir PAGD prie VRM 

Ugniagesių gelbėtojų mokyklos rengiamuose 

civilinės saugos kursuose arba turėti 

nustatytos kategorijos asmenims galiojantį 

civilinės saugos pažymėjimą (pagal Civilinės 

saugos mokymo tvarkos aprašo 1 ir 2 priedus)

  

  

10 

Pagal 

kvietimą 

 

Pagal 

kvietimą 

 

Pagal 

kvietimą 

 Direktorė Už CS 

atsakingas asmuo 

direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

12. 4. Organizuoti ir pravesti įstaigos lygio stalo 

pratybas pagal CS teisės aktuose nustatytus 

reikalavimus 

20 -  IV 

ketvirtis 

 -  Direktorė Už CS 

atsakingas asmuo 

direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

13. 5. Organizuoti ir pravesti funkcines pratybas, 

įvertinti jų vykdymą  

20 II 

ketvirtis 

 -  II 

ketvirtis 

 Direktorė Už CS 

atsakingas asmuo 

direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

14. 7. Vykdyti kitas su civiline sauga plane 

nenumatytas, nenurodytas užduotis, funkcijas 

kasdieninėje veikloje ir ekstremalių situacijų 

atvejais 

20 Pagal 

poreikį 

 Pagal 

poreikį 

 Pagal 

poreikį 

 Direktorė Už CS 

atsakingas asmuo 

direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 



  3. TIKSLAS. Pasirengti reaguoti į 

susidariusias ekstremaliąsias situacijas 

galimiems nuostoliams ir padariniams 

sumažinti, lopšelio – darželio „Žvangutis“ 

veiklos tęstinumui užtikrinti  

 

100        

  3.1. Gaisro kilimo pavojaus mažinimo 

prevencijos priemonės 

 

10/100        

15. 1. Parengti darbuotojų veiksmų kilus gaisrui 

planą ir organizuoti priešgaisrinės saugos 

mokymus 

20 I ketv.  I ketv.  I ketv.  Direktorė Už CS 

atsakingas asmuo 

direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

16. 2. Aprūpinti lopšelio – darželio „Žvangutis“ 

gaisro gesinimo priemonėmis, savalaikiai 

atlikti gesintuvų tinkamumo naudoti patikrą  

 

20 I ketv.  I ketv.  I ketv.  Direktorė Už CS 

atsakingas asmuo 

direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

17. 3. Teikti informaciją darbuotojams, auklėtiniams 

apie gaisrų pavojus, jų padarinius, prevencijos 

priemones ir apsisaugojimo būdus 

20 Nuolat, 

esant 

poreikiui 

 Nuolat, 

esant 

poreikiui 

 Nuolat, 

esant 

poreikiui 

 Direktorė Už CS 

atsakingas asmuo 

direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

18. 4. Parengti (atnaujinti) ir patvirtinti darbuotojų ir 

lankytojų evakavimo iš lopšelio – darželio 

„Žvangutis“ patalpų planus (schemas). 

20 esant 

poreikiui 

 esant 

poreikiui 

 esant 

poreikiui 

 Direktorė Už CS 

atsakingas asmuo 

direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

19. 5. Lopšelio – darželio „Žvangutis“  vadovo 

įsakymu paskirti darbuotojus, atsakingus už 

kilusio gaisro objekte gesinimą ir materialinių 

vertybių evakavimą. 

20 I ketv.  I ketv.  I ketv.  Direktorė Už CS 

atsakingas asmuo 

direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

  3.2. Pastatų griuvimai: 10/100        

20. 1.  Pasirengti padarinių likvidavimo darbams 

lopšelyje – darželyje „Žvangutis“, apsirūpinti 

reikiamu inventoriumi. 

20 Esant 

poreikiui 

bei 

 Esant 

poreikiui 

bei 

 Esant 

poreikiui 

bei 

 Direktorė Už CS 

atsakingas asmuo 

direktorės 



finansavi

mui 

finansavi

mui 

finansavi

mui 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

21. 2. Civilinės saugos mokymų metu patikrinti ir 

pagilinti darbuotojų žinias apie pastatų 

griuvimo atvejus bei prevenciją. 

30 Kovas- 

spalis 

 Kovas- 

spalis 

 Kovas- 

spalis 

 Direktorė Už CS 

atsakingas asmuo 

direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

22. 3. Atlikti lopšelio – darželio „Žvangutis“ pastato 

periodinę patikrą.  

30 I ketvirtis  I ketvirtis  I ketvirtis  Direktorė Už CS 

atsakingas asmuo 

direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

23. 4. Organizuoti lopšelio – darželio „Žvangutis“ 

padarinių likvidavimo darbus, nustatyti patirtą 

preliminarią žalą ir nuostolius, nedelsiant 

informuoti apie susidariusią ekstremaliąją 

situaciją ir pateikti (el. paštu) nustatytos 

formos pranešimus savivaldybės 

administracijos civilinės saugos skyriui 

20 Nedel-

siant 

įvykus 
incidentui 

 Nedel-

siant 

įvykus 
incidentui 

 Nedel-

siant 

įvykus 
incidentui 

 Direktorė Už CS 

atsakingas asmuo 

direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  3.3. Pavojingos užkrečiamos: 10/100        

24. 1. Teikti informaciją darbuotojams, darželinukų 

tėvams apie priemones, kurių reikėtų imtis 

ligų, epidemijų metu, siekiant išvengti 

susirgimų  

40 Pagal 

poreikį ir 

vykdant 

darbuoto

jų 2 val. 

Civilinės 

saugos 

mokymu

s 

 Pagal 

poreikį ir 

vykdant 

darbuoto

jų 2 val. 

Civilinės 

saugos 

mokymu

s 

 Pagal 

poreikį ir 

vykdant 

darbuoto

jų 2 val. 

Civilinės 

saugos 

mokymu

s 

 Direktorė Už CS 

atsakingas asmuo 

direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

25. 2. Paskirti darbuotoją, atsakingą už informacijos 

apie įstaigos  darbuotojų ir auklėtinių 

sergamumą teikimą valstybės institucijoms, 

savivaldybės administracijos padaliniams 

pandeminio gripo, paskelbtos savivaldybėje 

gripo epidemijos ir kitais susirgimų atvejais 

30 

Pagal 

gautą 

užklausi

mą 

 

Pagal 

gautą 

užklausi

mą 

 

Pagal 

gautą 

užklausi

mą 

 Direktorė Už CS 

atsakingas asmuo 

direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

26. 3. Civilinės saugos mokymų metu patikrinti ir 

pagilinti darbuotojų žinias apie pavojingas 

užkrečiamas ligas, jų atvejus bei prevenciją.  

30 Kovas- 

spalis 

 Kovas- 

spalis 

 Kovas- 

spalis 

 Direktorė Už CS 

atsakingas asmuo 

direktorės 



pavaduotoja ūkio 

reikalams 

  3.4. Pavojingas radinys 

 

10/100        

27. 1. Sudaryti evakavimosi iš įstaigos teritorijos į 

kitą numatytą saugią vietą evakavimosi 

maršrutų schemas atsižvelgiant į galimą 

pavojingo radinio vietą.  

30 III ketv.  III ketv.  III ketv.  Direktorė Už CS 

atsakingas asmuo 

direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

28. 2. Sudaryti ar patikslinti susitarimą (sutartį) su 

gretima ugdymo įstaiga dėl evakuotų 

darbuotojų ir darželinukų laikino priėmimo 

radus pavojingą radinį ar įvykus 

ekstremaliajam įvykiui ir susidarius 

ekstremaliajai situacijai 

40 III ketv.  III ketv.  III ketv.  Direktorė Už CS 

atsakingas asmuo 

direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

29. 3. Civilinės saugos mokymų metu patikrinti ir 

pagilinti darbuotojų žinias apie pavojingų 

radinių atvejus bei veiksmų eigą juos radus. 

30 Kovas- 

spalis 

 Kovas- 

spalis 

 Kovas- 

spalis 

 Direktorė Už CS 

atsakingas asmuo 

direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  3.5. Šilumos energijos tiekimo sutrikimai 

 

10/100        

30. 1. Esant būtinybei sustabdyti ugdymo procesą, 

informuoti ugdytinių tėvus apie susidariusią 

situaciją.  

50 Nedel-

siant 

įvykus 
incidentui 

 Nedel-

siant 

įvykus 
incidentui 

 Nedel-

siant 

įvykus 
incidentui 

 Direktorė Už CS 

atsakingas asmuo 

direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

31. 2. Atlikti kasmetinį šilumos energijos tiekimo 

sistemos tikrinimą. 

50 III – IV 

ketv. 

 III – IV 

ketv. 

 III – IV 

ketv. 

 Direktorė Už CS 

atsakingas asmuo 

direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  3.6. Kaitra 

 

10/100        

32. 1. Atliekant lopšelio – darželio „Žvangutis“ 

pastato periodinę patikrą, vykdyti patalpų 

ventiliacijos patikrinimus. 

50 Kovas- 

spalis 

 Kovas- 

spalis 

 Kovas- 

spalis 

 Direktorė Už CS 

atsakingas asmuo 

direktorės 



pavaduotoja ūkio 

reikalams 

33. 2. Civilinės saugos mokymų metu patikrinti ir 

pagilinti darbuotojų žinias apie kaitros 

keliamus sutrikimus bei veiksmų eigą jiems 

atsiradus. 

50 Kovas- 

spalis 

 Kovas- 

spalis 

 Kovas- 

spalis 

 Direktorė Už CS 

atsakingas asmuo 

direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

  3.7. Cheminių medžiagų paskleidimas, 
radioaktyviųjų medžiagų paskleidimas 

20/100        

34. 1. Sudaryti evakavimosi iš įstaigos teritorijos į 

kitą numatytą saugią vietą evakavimosi 

maršrutų schemas atsižvelgiant į galimą 

pavojingųjų cheminių medžiagų, 
radioaktyviųjų medžiagų plitimą ir vėjo kryptį  

50 III ketv.  III ketv.  III ketv.  Direktorė Už CS 

atsakingas asmuo 

direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

35. 2. Civilinės saugos mokymų metu patikrinti ir 

pagilinti darbuotojų žinias apie galimus 

pavojingųjų cheminių, radioaktyviųjų 

medžiagų keliamus sutrikimus bei veiksmų 

eigą jiems atsiradus. 

50 Kovas- 

spalis 

 Kovas- 

spalis 

 Kovas- 

spalis 

 Direktorė Už CS 

atsakingas asmuo 

direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

  3.8. Vandens tiekimo sutrikimai 10/100        

36. 1. Organizuoti geriamojo vandens pristatymą 

įstaigą. 

 

50 Nedel-

siant 

įvykus 
incidentui 

 Nedel-

siant 

įvykus 
incidentui 

 Nedel-

siant 

įvykus 
incidentui 

 Direktorė Už CS 

atsakingas asmuo 

direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

37. 2. Civilinės saugos mokymų metu patikrinti ir 

pagilinti darbuotojų žinias apie galimus 

vandens tiekimo sutrikimus bei veiksmų eigą 

jiems atsiradus. 

50 Kovas- 

spalis 

 Kovas- 

spalis 

 Kovas- 

spalis 

 Direktorė Už CS 

atsakingas asmuo 

direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  3.8. Elektros energijos tiekimo sutrikimai 10/100        

38. 1. Atlikti kasmetinį elektros ūkio patikrinimą 

lopšelyje – darželyje „Žvangutis“. 

50 I ketv.  I ketv.  I ketv.  Direktorė Už CS 

atsakingas asmuo 

direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

39. 2. Civilinės saugos mokymų metu patikrinti ir 

pagilinti darbuotojų žinias apie galimus 

50 Kovas- 

spalis 

 Kovas- 

spalis 

 Kovas- 

spalis 

 Direktorė Už CS 

atsakingas asmuo 



elektros energijos tiekimo sutrikimus bei 

veiksmų eigą jiems atsiradus. 

direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

 

 

PASTABA: 1. lopšelio – darželio „Žvangutis“ ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plane numatyti prevencines priemones atsižvelgiant į 

atliktą lopšelio – darželio „Žvangutis“ galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę ir identifikuotus labai didelės, didelės ir vidutinės rizikos 

pavojus. 

 2. 3. TIKSLAS. Pasirengti reaguoti į susidariusias ekstremaliąsias situacijas galimiems nuostoliams ir padariniams sumažinti ir 

lopšelio – darželio „Žvangutis“ veiklos tęstinumui užtikrinti vertinimo reikšmė (max 100 balų) susideda iš analizuojamų pavojų (10) aritmetinio 

vidurkio.  

Pvz. 3. Tikslo įvykdymo reikšmė :  90+80+100+90+60+60+100+90+90+60 = 820:10 =82 balai 


	PATVIRTINTA:

