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RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 2022-2024 METAMS 

 

Eil. 

Nr. 

 

Prevencinių 

priemonių 

pavadinimas 

Vertinimo 

kriterijai 

2022 m. Atžyma  

apie 

įvykdymą 

2023 m. Atžyma  

apie 

įvykdymą 

2024 m. 

 

Atžyma  

apie 

įvykdymą 

Atsakingas 

vykdytojas 

Tikslas: valdyti gresiančioms ekstremaliosioms situacijoms, nustatytoms atlikus ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, išvengti arba jų susidarymo 

galimybėms sumažinti, o joms susidarius – padariniams sumažinti. 

1. Kaupti ir analizuoti 

informaciją ir duomenis 

apie buvusias 

ekstremalias situacijas, 

ekstremalius įvykius. 

Kaupiama ir 

analizuojama 

informacija ir 

duomenys apie 

buvusias 

ekstremalias 

situacijas, 

ekstremalius 

įvykius. 

Pastoviai  Pastoviai  Pastoviai  Atsakingas 

už civilinę 

saugą 

2. Tikslinti įstaigos 

galimų pavojų ir rizikos 

analizę. Kiekvienais 

metais ją peržiūrėti ir 

esant reikalui taisyti. 

Tikslinama, 

peržiūrima 

įstaigos galimų 

pavojų ir rizikos 

analizė. 

Esant 

poreikiui 

 Esant 

poreikiui 

 Esant 

poreikiui 

 Atsakingas 

už civilinę 

saugą 

3. Nagrinėti ir prireikus 

atnaujinti įstaigos 

Civilinės saugos 

prevencinių 2022-2024 

metų priemonių planą. 

Analizuojamas, 

prireikus 

atnaujinamas 

įstaigos Civilinės 

saugos 

prevencinių 

Esant 

poreikiui 

 Esant 

poreikiui 

 Esant 

poreikiui 

 Atsakingas 

už civilinę 

saugą 
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2022-2024 metų 

priemonių 

planas. 

4. Užtikrinti lopšelio-

darželio patirtą žalos ir 

nuostolių 

paskaičiavimą, pateikti 

Savivaldybės  

administracijai. 

Užtikrinamas 

įstaigos patirtos 

žalos ir nuostolių 

paskaičiavimas, 

duomenys 

pateikiami 

atsakingoms 

institucijoms. 

Nuolat  Nuolat  Nuolat  Direktorius 

5. Tiekti informaciją 

Savivaldybės civilinės 

saugos darbuotojams 

apie susidariusią 

ekstremalią situaciją. 

Tiekiama 

informacija. 

Įvykus 

incidentui 

 Įvykus 

incidentui 

 Įvykus 

incidentui 

 Direktorius 

6. Nagrinėti ir atnaujinti 

gripo, COVID--19, 

vėjaraupių, apsaugos 

priemones. 

Nagrinėjami ir 

atnaujinami 

duomenys (pagal 

poreikį). 

Paskelbus 

epidemiją 

 Paskelbus 

epidemiją 

 Paskelbus 

epidemiją 

 VSP 

specialistas 

7. Pagal galimybes 

aprūpinti darbuotojus 

asmeninėmis apsaugos 

priemonėmis. 

Darbuotojai 

aprūpinami 

asmeninėmis 

apsaugos 

priemonėmis. 

Esant 

poreikiu 

 Esant 

poreikiu 

 Esant 

poreikiu 

 VSP 

specialistas 

8. Užtikrinti lopšelio-

darželio patalpose 

gesintuvų patikrą. 

Atlikta gesintuvų 

patikra. 

Nuolat  Nuolat  Nuolat  Atsakingas 

už civilinę 

saugą 

9. Užtikrinti lopšelio-

darželio teritorijos 

žaliųjų plotų priežiūrą ir 

savalaikį nušienavimą. 

Vykdoma 

lopšelio-darželio 

teritorijos žaliųjų 

plotų priežiūra. 

II-III ketvirtį  II-III ketvirtį  II-III ketvirtį  Atsakingas 

už civilinę 

saugą 

Tikslas: patikrinti ir tobulinti pasirengimą, gebėjimus valdyti tam tikrą ekstremaliąją situaciją. 
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10. Organizuoti stalo 

pratybas. 

Suorganizuotos 

stalo pratybos. 

Kas metai  Kas dveji 

metai 

 Suderinus su 

atsakingomis 

institucijomis 

 Atsakingas 

už civilinę 

saugą 

11. Organizuoti funkcines 

pratybas. 

Suorganizuotos 

funkcinės 

pratybos. 

      Atsakingas 

už civilinę 

saugą 

12. Organizuoti 

kompleksines pratybas. 

Suorganizuotos 

kompleksinės 

pratybos. 

      Atsakingas 

už civilinę 

saugą 

Tikslas: vykdyti darbuotojų civilinės saugos klausimais informavimą ir švietimą. 

13. Darbuotojus 

supažindinti su 

veiksmų planu kilus 

gaisrui. 

Darbuotojai 

supažindinti su 

veiksmų planu 

kilus gaisrui. 

Iki gruodžio  

31 d.  

 Iki gruodžio  

31 d. 

 Iki gruodžio  

31 d. 

 Atsakingas 

už civilinę 

saugą 

14. Darbuotojus informuoti 

dėl  saugaus  elgesio su 

elektros prietaisais. 

Darbuotojai 

informuojami dėl  

saugaus  elgesio 

su elektros 

prietaisais. 

Pastoviai  Pastoviai  Pastoviai  Atsakingas 

už civilinę 

saugą 

15. Informuoti ir šviesti 

atsakingus asmenis apie 

civilinės saugos 

sistemos veiklą, 

pasirengimą 

ekstremaliosioms 

situacijoms, gyventojų 

apsaugos priemones, 

gresiant ar susidarius 

ekstremaliosioms 

situacijoms. 

Pateikiama 

informacija 

atsakingiems 

asmenims apie 

civilinės saugos 

sistemos veiklą, 

pasirengimą 

ekstremaliosioms 

situacijoms, 

gyventojų 

apsaugos 

priemones, 

gresiant ar 

susidarius 

Kas metai  Kas metai  Kas metai  Atsakingas 

už civilinę 

saugą 
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ekstremaliosioms 

situacijoms. 

16. Informuoti ir šviesti 

darbuotojus apie 

vidinius ir išorinius 

pavojus, galinčius 

daryti neigiamą poveikį 

gyventojų sveikatai ar 

gyvybei, turtui ar 

aplinkai, taip pat 

prevencijos priemones 

ir veiksmus, gresiant ar 

susidarius 

ekstremaliosioms 

situacijoms. 

Pateikiama 

informacija 

darbuotojams 

apie vidinius ir 

išorinius 

pavojus, 

galinčius daryti 

neigiamą poveikį 

gyventojų 

sveikatai ar 

gyvybei, turtui ar 

aplinkai, taip pat 

prevencijos 

priemones ir 

veiksmus, 

gresiant ar 

susidarius 

ekstremaliosioms 

situacijoms. 

Kas metai  Kas metai  Kas metai  Atsakingas 

už civilinę 

saugą 

Tikslas: vykdyti darbuotojų civilinės saugos mokymus. 

17. Dalyvauti civilinės 

saugos seminaruose, 

mokymuose, 

pasitarimuose. 

Dalyvaujama 

civilinės saugos 

seminaruose, 

mokymuose, 

pasitarimuose. 

Pagal poreikį  Pagal poreikį  Pagal poreikį  Atsakingas 

už civilinę 

saugą 

18. Organizuoti mokymus 

pagal tipines civilinės 

saugos mokymo 

programas. 

Organizuojami 

mokymai pagal 

tipines civilinės 

saugos mokymo 

programas. 

Kiekvienais 

metais 

 Kiekvienais 

metais 

 Kiekvienais 

metais 

 Atsakingas 

už civilinę 

saugą. 

Direktorius. 

Tikslas: vykdyti nuolatinę civilinės saugos plano įgyvendinimo stebėseną. 
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19. Parengti praėjusių metų 

ataskaitas, kuriose 

nurodyti planuotas ir 

įvykdytas prevencijos 

priemones, tikslų 

įgyvendinimo 

rezultatus, prevencijos 

priemonių įvykdymo 

arba neįvykdymo 

priežastis ir šias 

ataskaitas pateikti 

atsakingoms 

institucijoms. 

Parengiamos 

ataskaitos. 

Kiekvienų 

metų I 

ketvirtį 

 Kiekvienų 

metų I 

ketvirtį 

 Kiekvienų 

metų I 

ketvirtį 

 Direktorius 

 

 

 

Planą parengė:    atsakinga už civilinę saugą ūkvedė Zita Januškevičienė      

  

 

                                                                                                                                                                                    
 


