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2020-12-30 įsakymu Nr. V-82

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PASLAPTIS“
2021-2023 METŲ
EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS
Eil. Priemonės pavadinimas
Nr.
1
1.

2.

3.

Tikslai

Vykdymo laikotarpis (metai),
Vertinimo
Atsakingieji
įvykdymo terminai
kriterijai ir jų
vykdytojai
reikšmės
2021 metai
2022 metai
2023 metai
2
3
4
5
6
7
8
EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKĄ ŠALINANČIOS IR (AR) MAŽINANČIOS PRIEMONĖS:
Ekstremaliųjų situacijų
Užtikrinti
I ketvirtis
I ketvirtis
I ketvirtis
Direktorius,
ESPPP peržiūros/
prevencijos priemonių plano
prevencinių
darbuotojas,
atnaujinimo/
peržiūra/atnaujinimas/
priemonių
atsakingas už tikslinimo
tikslinimas
planavimą ir
civilinę saugą skaičius ne
įgyvendinimą,
mažiau kaip kartą
stiprinti
per metus
pasitikėjimą
civilinės saugos
sistemos veikla
Ekstremaliųjų situacijų valdymo Tiksliau įvertinti
I ketvirtis
I ketvirtis
I ketvirtis
Direktorius,
ESVP peržiūra/
plano peržiūra/atnaujinimas/
pavojus, o jiems
III ketvirtis
III ketvirtis
III ketvirtis
darbuotojas,
atnaujinimo/
tikslinimas
iškilus tinkamai
atsakingas už tikslinimo
pasielgti, o taip pat
civilinę saugą skaičius ne
greičiau atlikti
mažiau kaip du
atkuriamuosius
kartus per metus
darbus
Galimų pavojų ir ekstremaliųjų Geriau pažinti
I ketvirtis
Direktorius,
Galimų pavojų ir
situacijų rizikos analizės
analizuojamą
darbuotojas,
ekstremaliųjų
peržiūra/atnaujinimas
aplinką, objektyviai
atsakingas už situacijų rizikos
suvokti
civilinę saugą analizės peržiūros
ekstremaliųjų
/atnaujinimo
situacijų riziką
skaičius ne
mažiau kaip kartą

Pastabos
9

2
1
4.

5.

6.

7.

8.

2

3

4

5

6

7

8
per trejus metus
Darbuotojų civilinės saugos
Laiku atnaujinti
I ketvirtis
I ketvirtis
I ketvirtis
Direktorius,
Darbuotojų
mokymo tvarkos aprašo
darbuotojų
darbuotojas,
civilinės saugos
peržiūra/atnaujinimas
civilinės saugos
atsakingas už mokymo tvarkos
mokymo tvarkos
civilinę saugą aprašo peržiūros/
aprašą
atnaujinimo
skaičius ne
mažiau kaip kartą
per metus
LABAI DIDELĖS, DIDELĖS IR VIDUTINĖS RIZIKOS GALIMŲ PAVOJŲ MAŽINIMO PRIEMONĖ:
Gaisrai ir sprogimai:
Gesintuvų patikros atlikimas
Patikrinti
II ketvirtis
II ketvirtis
II ketvirtis
Darbuotojas, Visų gesintuvų
gesintuvus
atsakingas už patikros skaičius
mažinant gaisrų
priešgaisrinę kartą per metus
pavojaus riziką
saugą
Pasiruošimo šildymo sezonui
Tinkamai
III ketvirtis
III ketvirtis
III ketvirtis
Darbuotojas, Kontrolės
kontrolė, atkreipiant sustiprintą pasiruošti šildymo
atsakingas už šildymo sezonui
dėmesį į priešgaisrinę saugą
sezonui, atkreipiant
priešgaisrinę žymos skaičius ne
sustiprintą dėmesį į
saugą
mažiau kaip kartą
priešgaisrinę saugą
per metus
Informacijos darbuotojams,
Mažinti gaisrų ir
Iki gruodžio
Iki gruodžio
Iki gruodžio
Darbuotojas, Teikiamos
vaikams apie gaisrų pavojus, jų sprogimų pavojaus 31 d.
31 d.
31 d.
atsakingas už informacijos
padarinius, prevencijos
riziką
civilinę
bendruomenei
priemones ir apsisaugojimo
saugą, grupių apie gaisrus
būdus teikimas
pedagogai
fiksavimo
skaičius ne
mažiau kaip kartą
per metus
Pastatų griuvimai:
Pastatų būklės stebėsena, o
Mažinti pastatų
Nuolat
Nuolat
Nuolat
Darbuotojas, Nuolatinė
pastebėjus statinio galimos
griuvimo pavojaus
atsakingas už stebėsena. Pastatų
avarinės būklės požymius,
riziką
civilinę saugą būklės (Statinio
nedelsiant užtikrinti žmonių,
apžiūros aktas)
esančių pastate ir šalia pastato,
kontrolė kartą į
saugumą bei inicijuoti statinio
metus

9

3
1

2
ekspertizės užsakymą, siekiant
priimti sprendimą dėl statinio
tinkamumo naudoti ir remonto
poreikio
9. Saugiausių (vidinių pagrindinių
sienų angos, kampai, sudaryti iš
vidinių pagrindinių sienų, vietos
šalia vidinių pagrindinių sienų,
šalia kolonų ir po karkaso
sijomis, koridorius) ir
pavojingiausių (dideli įstiklinti
sienų plotai, kampiniai
kabinetai, ypač paskutinių
aukštų, laiptai) vietų nustatymas
ir informacijos teikimas
darbuotojams
10. Įėjimų į pastatą/patalpas
stebėsena (neužkrauti įvairiais
baldais ir daiktais)
11.

12.

Bendruomenės narių
informavimas apie COVID-19
ligą ir susipažinimas su
veiksmų algoritmu, kurio
reikėtų imtis siekiant
apsisaugoti nuo susirgimo/
saviizoliacijoje ir kt. aktuali
informacija
Auklėtinių, darbuotojų
sveikatos būklės stebėsena, o
pastebėjus (gavus informaciją)
COVID-19 simptomų požymių
pasireiškimui, nedelsiant
užtikrinti kitų auklėtinių bei
darbuotojų saugumą
(izoliacija, dezinfekcija, atvejo

3

4

5

6

7

8

Objektyviai
suvokti
ekstremaliųjų
situacijų riziką

Sausis

Sausis

Sausis

Darbuotojas,
atsakingas už
civilinę saugą

Periodinė
informacija
darbuotojams
metų pradžioja

Mažinti pastatų
griuvimo pavojaus
riziką

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Darbuotojas,
atsakingas už
civilinę saugą

Nuolatinė
vizualinė
stebėsena

Direktorius,
VSS
specialistas,
grupių
pedagogai

Teikiamos
informacijos
fiksavimo
skaičius ne
mažiau kaip du
kartus per metus

Mažinti COVID-19
ligos pavojaus
riziką

Mažinti COVID-19
ligos pavojaus
riziką

Koronavirusas
Iki gruodžio
Iki gruodžio
31 d.
31 d.

Iki gruodžio
31 d.

Iki gruodžio
31 d.

Iki gruodžio
31 d.

Iki gruodžio
31 d.

Direktorius,
VSS
specialistas

9

Bendradar
biavimas
su Vilniaus
miesto
savivaldybe,
visuomenės

sveikatos
centru
Vaikų, darbuotojų Bendradar
sveikatos
biavimas
vertinimo
su Vilniaus
žurnalai, atvejo
miesto
fiksavimas, atvejo savivaldybe,
visuomenės
apie susirgimą ir
sveikatos
žmogaus
centru,
kontaktus

4
1

13.

2
analizė, tam tikros
informacijos skleidimas
įstaigos svetainėje)

Ekstremaliųjų situacijų
valdymo plano 4,12 priedų
peržiūra/atnaujinimas

14. Informacijos, rekomendacijų
darbuotojams, vaikams kaip
elgtis įvykus branduolinei
avarijai ir apie būtinus
apsisaugojimo veiksmus,
teikimas
15. Informacijos teikimas
darbuotojams, ugdytinių tėvams
apie priemones, kurių reikėtų
imtis ligų, epidemijų metu,
siekiant apsisaugoti nuo
susirgimų

3

Mažinti
radiologinės
avarijos pavojaus
riziką

4

Iki kovo
31 d.

5

Iki kovo
31 d.

6

Iki kovo
31 d.

7

Darbuotojas,
atsakingas už
civilinę saugą

Branduolinė avarija Baltarusijos Astravo atominėje elektrinėje
Padėti vaikams,
Iki gruodžio
Iki gruodžio
Iki gruodžio
Direktorius,
darbuotojams įgyti 31 d.
31 d.
31 d.
darbuotojai
būtinų žinių apie
atsakingi už
galimą radiacinį
civilinę
pavojų
saugą
Mažinti
užkrečiamųjų ligų
pavojaus riziką

Pavojingos užkrečiamos ligos:
Iki gruodžio
Iki gruodžio
Iki gruodžio
31 d.
31 d.
31 d.

Direktorius,
darbuotojas,
atsakingas už
civilinę
saugą, VSS
specialistas,
grupių
pedagogai

8
pranešimai
kitoms
institucijoms
dokumentai,
dokumentai apie
atliktą patalpų
dezinfekciją
ESVP priedų 4,12
peržiūros/
atnaujinimo
skaičius ne
mažiau kaip kartą
per metus

9
Vilniaus
visuomenės

sveikatos
biuru
„Vilnius
sveikiau“

Teikiamos
informacijos
bendruomenei
fiksavimo skaičius
ne mažiau kaip
kartą per metus
Teikiamos
informacijos
bendruomenei
apie pavojingas
užkrečiamąsias
ligas fiksavimo
skaičius ne
mažiau kaip kartą
per metus

Bendradar
biavimas
su
Vilniaus
visuomenės

sveikatos
centru,
Vilniaus
visuomenės

sveikatos
biuru
„Vilnius
sveikiau“
16. Ekstremaliųjų situacijų valdymo Mažinti gripo
plano pasirengimo gripo
epidemijos

Iki gruodžio
31 d.

Iki gruodžio
31 d.

Iki gruodžio
31 d.

Direktorius,
darbuotojai

ESVP
pasirengimo gripo

5
1

2
3
epidemijai priemonių nustatymo pavojaus riziką
peržiūrėjimas/atnaujinimas

17. Esamų sutarčių su šilumos
energijos teikėjais dėl
įsipareigojimų atsiradus šilumos
energijos tiekimo sutrikimams
ir/ar gedimams, peržiūra.
Sutartis pratęsiant – teikėjų
įsipareigojimų šalinti laiku
atsiradusius tiekimo sutrikimus
ir/ar gedimus įvertinimas.
18. Organizuoti įstaigos šilumos
mazgo, šilumos tiekimo
vamzdynų paruošimą prieš
šildymo sezoną
19. Informacijos, rekomendacijų
darbuotojams, vaikams kaip
elgtis įvykus cheminių
medžiagų paskleidimo avarijai
ir būtinų veiksmų teikimas

20. Informacijos darbuotojams,
vaikams apie kaitros pavojų,

7
atsakingi už
civilinę saugą

8
epidemijai
priemonių
peržiūrėjimo/
atnaujinimo
skaičius ne
mažiau kaip kartą
per metus

Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai
Mažinti šilumos
Sausis,
Sausis,
Sausis,
energijos tiekimo
reikalui esant reikalui esant
reikalui esant
sutrikimų/gedimų
pavojų riziką

Darbuotojas,
atsakingas už
civilinę saugą

Esamų sutarčių
su šilumos
energijos teikėjais
dėl įsipareigojimų
peržiūros skaičius
ne mažiau kaip
kartą per metus

Mažinti šilumos
energijos tiekimo
sutrikimų/gedimų
pavojų riziką

Darbuotojas,
atsakingas už
civilinę saugą

Šilumos mazgo
patikrinimų
žymos žurnale

Direktorius,
darbuotojas,
atsakingas už
civilinę
saugą, grupių
pedagogai

Teikiamos
informacijos
bendruomenei
apie cheminių
medžiagų
paskleidimo
pavojų fiksavimo
skaičius ne
mažiau kaip kartą
per metus

Darbuotojas,
atsakingas už

Teikiamos
informacijos

Padėti
darbuotojams,
vaikams įgyti
būtinų žinių apie
cheminių medžiagų
paskleidimo pavojų
ir formuoti
savarankišką
mąstyseną
Padėti
darbuotojams,

4

III ketvirtis

5

III ketvirtis

6

III ketvirtis

Cheminių medžiagų paskleidimas
Iki gruodžio
Iki gruodžio
Iki gruodžio
31 d.
31 d.
31 d.

Kaitra
Iki gruodžio
Iki gruodžio
31 d.
31 d.

Iki gruodžio
31 d.

9

6
1

2
prevencijos priemones ir
apsisaugojimo būdus teikimas

21. Esamų sutartčių su elektros
energijos teikėjais dėl
įsipareigojimų peržiūra
(atsiradus elektros energijos
tiekimo sutrikimams ir/ar
gedimams). Teikėjų
įsipareigojimų šalinti laiku
atsiradusius tiekimo sutrikimus
ir/ar gedimus vertinimas.
22. Organizuoti įstaigos elektros
ūkio patikrinimą prieš mokslo
metų pradžią
23. Informacijos, rekomendacijų
darbuotojams, vaikams kaip
elgtis radus pavojingą radinį ir
apie būtinus apsisaugojimo
veiksmus teikimas

3
4
5
6
vaikams įgyti
būtinų žinių apie
kaitros pavojų ir
formuoti
savarankišką
mąstyseną
Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai
Mažinti elektros
Sausis,
Sausis,
Sausis,
energijos tiekimo
reikalui esant reikalui esant
reikalui esant
sutrikimų/gedimų
pavojų riziką

7
civilinę
saugą, grupių
pedagogai

8
bendruomenei
apie kaitros
pavojų fiksavimo
skaičius ne
mažiau kaip kartą
per metus

Darbuotojas,
atsakingas už
civilinę saugą

Esamų sutarčių
su šilumos
energijos teikėjais
dėl įsipareigojimų
peržiūros skaičius
ne mažiau kaip
kartą per metus

Mažinti elektros
energijos tiekimo
sutrikimų/gedimų
pavojų riziką

III ketvirtis

Darbuotojas,
atsakingas už
civilinę saugą

Patikrinimo aktas

Iki gruodžio
31 d.

Direktorius,
darbuotojai
atsakingi už
civilinę
saugą, grupių
pedagogai

Teikiamos
informacijos
bendruomenei
apie pavojingą
radinį fiksavimo
skaičius ne
mažiau kaip kartą
per metus

Direktoriaus

Direktorius,
darbuotojai
atsakingi už
civilinę saugą

Teikiamos
informacijos
bendruomenei
apie škvalą,
uraganą

Direktoria
us įsakyme
nustatyta
tvarka

Mažinti pavojingo
radinio pavojaus
riziką

24. Informacijos ir rekomendacijų
Mažinti gripo
darbuotojams, kaip elgtis prieš epidemijos
meteorologinį reiškinį ir jo metu pavojaus riziką
teikimas

III ketvirtis

III ketvirtis

Pavojingas radinys
Iki gruodžio
Iki gruodžio
31 d.
31 d.

Lijundra, smarkus sudėtinis apšalas
Iki gruodžio
Iki gruodžio
Iki gruodžio
31 d.
31 d.
31 d.

9

įsakyme
nustatyta
tvarka

7
1

2

3

25. Informacijos, rekomendacijų
darbuotojams, vaikams kaip
elgtis įvykus radiologinei
avarijai ir apie būtinus
apsisaugojimo veiksmus
teikimas

Mažinti
radiologinės
avarijos pavojaus
riziką

26. Informacijos ir rekomendacijų
darbuotojams, kaip elgtis prieš
meteorologinį reiškinį ir jo metu
teikimas

Mažinti šio
meteorologinio
reiškinio pavojaus
riziką

27. Informacijos ir rekomendacijų
darbuotojams, kaip elgtis prieš
meteorologinį reiškinį ir jo
metu teikimas

Mažinti šio
meteorologinio
reiškinio pavojaus
riziką

28. Informacijos ir rekomendacijų

Mažinti šio

4

5

6

Radioaktyviųjų medžiagų paskleidimas
Iki gruodžio
Iki gruodžio
Iki gruodžio
31 d.
31 d.
31 d.

7

8
fiksavimo
skaičius
skaičius ne
mažiau kaip kartą
per metus

9

Direktorius,
darbuotojai
atsakingi už
civilinę saugą,
grupių
pedagogai

Teikiamos
informacijos
bendruomenei
apie radiologinę
avariją fiksavimo
skaičius ne
mažiau kaip kartą
per metus

Direktoriaus

įsakyme
nustatyta
tvarka

Uraganas
Iki gruodžio
31 d.

Iki gruodžio
31 d.

Direktorius,
darbuotojai
atsakingi už
civilinę saugą

Teikiamos
informacijos
bendruomenei
apie škvalą,
uraganą
fiksavimo
skaičius ne
mažiau kaip kartą
per metus

Direktoriaus

Smarkus lietus
Iki gruodžio
Iki gruodžio
31 d.
31 d.

Iki gruodžio
31 d.

Direktorius,
darbuotojai
atsakingi už
civilinę saugą

Teikiamos
informacijos
bendruomenei
apie smarkų lietų
fiksavimo
skaičius ne
mažiau kaip kartą
per metus

Direktoriaus

Kruša
Iki gruodžio

Iki gruodžio

Direktorius,

Teikiamos

Direktoriaus

Iki gruodžio
31 d.

Iki gruodžio

įsakyme
nustatyta
tvarka

įsakyme
nustatyta
tvarka

8
1

2
darbuotojams, kaip elgtis prieš
meteorologinį reiškinį ir jo
metu teikimas

3
meteorologinio
reiškinio pavojaus
riziką

29. Šildymo sistemos techninės
būklės kontrolė

Tinkamai prižiūrėti
šildymo sistemos
techninę būklę

30. Informacijos darbuotojams,
vaikams apie didelio šalčio,
pūgų keliamus pavojus ir saugų
elgesį šių reiškinių metu
teikimas

Mažinti didelio
šalčio, pūgų
keliamų pavojų
riziką

31. Vandens tiekimo sistemos
priežiūra

Tinkamai prižiūrėti
šildymo sistemos
techninę būklę

32. Informacijos darbuotojams,
vaikams apie vandens tiekimo
sistemos sutrikimo pavojų ir

Mažinti vandens
tiekimo sutrikimo
pavojų riziką

4
31 d.

5
31 d.

6
31 d.

Pūga, smarkus snygis, speigas
Iki gruodžio
Iki gruodžio
Iki gruodžio
31 d.
31 d.
31 d.

Iki gruodžio
31 d.

Iki gruodžio
31 d.

Iki gruodžio
31 d.

Vandens tiekimo sutrikimas
Iki gruodžio
Iki gruodžio
Iki gruodžio
31 d.
31 d.
31 d.

Iki gruodžio
31 d.

Iki gruodžio
31 d.

Iki gruodžio
31 d.

7
8
darbuotojai
informacijos
atsakingi už
bendruomenei
civilinę saugą apie krušą
fiksavimo
skaičius ne
mažiau kaip kartą
per metus
Direktorius,
darbuotojai
atsakingi už
civilinę saugą

Direktorius,
darbuotojai
atsakingi už
civilinę
saugą, grupių
pedagogai

Darbuotojas,
atsakingias už
civilinę saugą

Direktorius,
darbuotojai
atsakingi už

Šildymo sistemos
techninės būklės
priežiūros
fiksavimo
skaičius ne
mažiau kaip kartą
per metus
Teikiamos
informacijos
bendruomenei
apie speigą,
smarkų snygį,
pūgą fiksavimo
skaičius ne
mažiau kaip kartą
per metus
Šildymo sistemos
techninės būklės
priežiūros
fiksavimo
skaičius ne
mažiau kaip kartą
per metus
Teikiamos
informacijos
bendruomenei

9
įsakyme
nustatyta
tvarka

Direktoriaus
įsakyme
nustatyta
tvarka

Direktoriaus

įsakyme
nustatyta
tvarka

9
9
8
apie vandens
tiekimo
sutrikimus
fiksavimo
skaičius ne
mažiau kaip kartą
per metus
PRIEMONĖS, DIDINANČIOS GYVENTOJŲ SAUGUMĄ GRESIANT AR SUSIDARIUS EKSTREMALIOSIOMS SITUACIJOMS:
33. Darbuotojų telefonų nustatymo Aktyvuoti
Iki gruodžio
Iki gruodžio
Iki gruodžio
Direktorius,
PAGD perspėjimo Nustatymo
instrukcijos
PAGD perspėjimo pranešimų
(patikrinti)
31 d.
31 d.
31 d.
darbuotojai
pranešimų
pateikiamos
priėmimui apie galimus pavojus kiekvieno
atsakingi už
priėmimui apie
puslapyje
sistemos aktyvavimas/
darbuotojo
civilinę
galimus pavojus
http://gpis.
patikrinimas
mobiliajame
saugą
sistemos
vpgt.lt
telefone korinio
aktyvavimo
transliavimo
lentelė
funkciją
nepriklausomai nuo
to, kokios kartos
mobiliojo ryšio
tinklais jie
naudojasi
34. Civilinės saugos mokymų
Dalyvauti
II ketvirtis
Direktorius,
Civilinės saugos
darbuotojams atsakingiems už
privalomuose
darbuotojai
mokymų
civilinę saugą organizavimas
nustatytų kategorijų
atsakingi už
darbuotojams
civilinės saugos
civilinę
atsakingiems už
mokymo kursuose
saugą
civilinę saugą
skaičius ne mažiau
kaip kartą per
trejus metus
Direktoriaus
35. 2 valandų civilinės saugos
Suteikti reikiamų
Iki gruodžio
Iki gruodžio
Iki gruodžio
Direktorius,
Civilinės saugos
įsakyme
mokymų lopšelio-darželio
civilinės saugos
31 d.
31 d.
31 d.
darbuotojai
mokymų
nustatyta
darbuotojams ir vaikams
žinių ir gebėjimų
atsakingi už
darbuotojams ir
tvarka
organizavimas
civilinę
vaikams skaičius
saugą, grupių ne mažiau kaip
pedagogai
kartą per metus

1

2
apsisaugojimo būdus teikimas

3

4

5

6

7
civilinę
saugą, grupių
pedagogai

10
1
36.

7
3
4
5
6
8
PASIRENGIMĄ EKSTREMALIOSIOMS SITUACIJOMS UŽTIKRINANČIOS PRIEMONĖS:
Civilinės saugos pratybų
Mokyti
I ketvirtis
I ketvirtis
I ketvirtis
Direktorius,
Civilinės saugos
lopšelyje-darželyje
bendruomenę
Stalo
Funkcinės
Stalo
darbuotojai
pratybų įstaigos
organizavimas
praktinių veiksmų
atsakingi už
bendruomenei
kilus
civilinę
skaičius ne mažiau
ekstremaliosioms
saugą
kaip kartą per
situacijoms
metus

2

Plane vartojami sutrumpinimai:
 ESVP – Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas
 ESPPP – Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas

________________________________________________

9
Direktoriaus

įsakyme
nustatyta
tvarka

