
 

      TVIRTINU 

               „Aušros“ mokyklos – darželio  

        direktorė Edita Kaniavaitė 

  

VILNIAUS „AUŠROS“ MOKYKLOS - DARŽELIO 2019–2021 M. 

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS  
  

Eil. 

Nr.  

Priemonės pavadinimas  Vykdymo laikotarpis (metai), įvykdymo 

terminas  Atsakingi vykdytojai  Pastabos  

2019 metai  2020 metai  2021 metai  

EKSTREMALIŲJŲ SITUA CIJŲ RIZIKĄ ŠALINANČIOS IR (AR) M AŽINANČIOS PRIEMONĖS  

1.  Parengti „Aušros“ mokyklos - darželio 2019-2021 

metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių 

planą (toliau Prevencijos priemonių planas).  

Iki vasario 1 d.      Direktorius,  

Darbuotojas, atsakingas už  
CS  

  

2.  Peržiūrėti ir prireikus patikslinti mokyklos – 

darželio Prevencijos priemonių planą.  

I ketvirtis  I ketvirtis  I ketvirtis  Direktorius,    

Darbuotojas, atsakingas už 

CS   

  

3.  Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti mokyklos - darželio 

galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos 

analizę.  

Iki kovo 1 d.  I ketvirtis  I ketvirtis  Direktorius,    

Darbuotojas, atsakingas už 

CS   

Bet ne rečiau kaip kartą 

per 3 metus  

4.  Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti  mokyklos – 

darželio ekstremalių situacijų valdymo planą.  

Iki kovo 1 d.  I ketvirtis  I ketvirtis  Direktorius,    

Darbuotojas, atsakingas už 

CS  

  

5  Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti mokyklos – 

darželio darbuotojų civilinės saugos mokymo 

tvarkos aprašą.   

Iki kovo 1 d.  I ketvirtis  I ketvirtis  Direktorius,    

Darbuotojas, atsakingas už 

CS   

  

LABAI DIDELĖS, DIDELĖS IR VIDUTINĖS RIZIKOS GALIMŲ PAVOJŲ MAŽINIMO PRIEMONĖ  

Gaisrai ir sprogimai  

6.  Organizuoti gesintuvų patikros atlikimą.  III ketvirtis  III ketvirtis  III ketvirtis  Darbuotojas, atsakingas už 

CS  
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7.  Organizuoti prevencines priemones prieš sausos 

žolės deginimą.  

Iki gegužės   1 

d.  

Balandis  Balandis  Darbuotojas, atsakingas už 

CS  

  

8.  Užtikrinti mokyklos - darželio teritorijos žaliųjų 

plotų priežiūrą ir savalaikį nušienavimą.  

Gegužė 

rugsėjis  

Gegužė 

rugsėjis  

Gegužė 

rugsėjis  

Darbuotojas, atsakingas už 

CS  

  

9.  Pasikeitus situacijai, patikslinti darbuotojų veiksmų 

planą kilus gaisrui.  

I ketvirtis  I ketvirtis  I ketvirtis  Darbuotojas, atsakingas už 

CS  

  

10.  Teikti informaciją darbuotojams, ugdytiniams apie 

gaisrų pavojus, jų padarinius, prevencijos 

priemones ir apsisaugojimo būdus.  

Pagal poreikį ir 
vykdant  
darbuotojų          
CS mokymus   

Pagal poreikį ir 
vykdant  
darbuotojų          
CS mokymus   

Pagal poreikį ir 
vykdant  
darbuotojų          
CS mokymus   

Direktorius,    

Darbuotojas, atsakingas už 

CS  

  

Pavojingos užkrečiamosios ligos  

11.  Teikti informaciją darbuotojams, ugdytinių tėvams 

apie priemones, kurių  reikėtų imtis ligų, epidemijų 

metu, siekiant apsisaugoti nuo susirgimų.  

Pagal poreikį ir 
vykdant  
darbuotojų         
CS mokymus   

Pagal poreikį ir 
vykdant  
darbuotojų          
CS mokymus   

Pagal poreikį ir 
vykdant  
darbuotojų         
CS mokymus   

Direktorius,    

Darbuotojas, atsakingas už  
CS  

Bendradarbiauti su 

visuomenės sveikatos 

centru  

12.  Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti pasirengimo gripo 

epidemijai priemones nustatytas  mokyklos - 

darželio ekstremalių situacijų valdymo plane.  

Iki balandžio 

1 d.  

I ketvirtis  I ketvirtis  Direktorius,    

Darbuotojas, atsakingas už 

CS  

  

13.  Pandeminio gripo ar paskelbtos savivaldybėje gripo 
epidemijos atveju teikti informaciją  

Savivaldybei apie darbuotojų sergamumą.  

Pagal 

užklausą  

Pagal 

užklausą  

Pagal 

užklausą  

Direktorius   
  

  

Smarkus vėjas (škvalas, uraganas)  

14.  Tikslinti darbuotojų, ugdytinių perspėjimo 

organizavimą.  

Nuolat  Nuolat  Nuolat  Direktorius,    

Darbuotojas, atsakingas už  

CS  

  

15.  Teikti informaciją ir rekomendacijas darbuotojams,  

kaip elgtis prieš meteorologinį reiškinį ir jo metu.  

Pagal poreikį ir 
vykdant  
darbuotojų         
CS mokymus   

Pagal poreikį ir 
vykdant  
darbuotojų         
CS mokymus   

Pagal poreikį ir 
vykdant  
darbuotojų         
CS mokymus   

Direktorius,    

Darbuotojas, atsakingas už 

CS  

  

16.  Teikti informaciją darbuotojams, ugdytiniams 

apie didelio šalčio, pūgų keliamus pavojus ir 

saugų elgesį šių reiškinių metu.  

Pagal poreikį ir 
vykdant  
darbuotojų         
CS mokymus  

Pagal poreikį ir 
vykdant  
darbuotojų          
CS mokymus  

Pagal poreikį ir 
vykdant  
darbuotojų         
CS mokymus  

Direktorius,    

Darbuotojas, atsakingas už 

CS  
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Transporto įvykiai, susiję su automobilių kelių eismu, vežant pavojingą krovinį  

17.  Teikti informaciją, rekomendacijas darbuotojams, 

ugdytiniams kaip elgtis įvykus avarijai ir  būtinus 

apsisaugojimo veiksmus.  

Pagal poreikį ir 
vykdant  
darbuotojų          
CS mokymus,   

žmogaus  

Pagal poreikį ir 
vykdant  
darbuotojų        

CS mokymus,   

žmogaus  

Pagal poreikį ir 
vykdant  
darbuotojų         
CS mokymus,  

žmogaus  

Direktorius,    

Darbuotojas, atsakingas už  

CS,  

Mokytojas, dėstantis  

  

  saugos pamokas  saugos pamokas  saugos pamokas  žmogaus saugą   

Pavojingas radinys    

18.  Teikti informaciją darbuotojams, ugdytiniams apie 

pavojingus radinius, jų keliamą pavojų ir elgesį 

radus pavojingą radinį.  

Pagal poreikį ir 
vykdant  
darbuotojų         
CS mokymus, 

per žmogaus 

saugos 

pamokas  

Pagal poreikį ir 
vykdant  
darbuotojų         
CS mokymus, 

per žmogaus 

saugos 

pamokas  

Pagal poreikį ir 
vykdant  
darbuotojų          
CS mokymus,  

per žmogaus 

saugos pamokas  

Direktorius,    

Darbuotojas, atsakingas už 

CS, Mokytojas, dėstantis 

žmogaus saugą  

  

Radiologinė avarija    

19.  Teikti informaciją darbuotojams, ugdytiniams apie 

radiacinės avarijos keliamus pavojus bei 

rekomendacijas dėl saugus elgesio įvykus tokiai 

avarijai.  

Pagal poreikį ir 
vykdant  
darbuotojų         
CS mokymus   

Pagal poreikį ir 
vykdant  
darbuotojų         
CS mokymus   

Pagal poreikį ir 
vykdant  
darbuotojų         
CS mokymus   

Direktorius,   

Darbuotojas, atsakingas už  
CS  

  

Pranešimas apie teroristinį nusikaltimą, įkaitų paėmimas, teroristiniai išpuoliai    

20.  Teikti informaciją darbuotojams, ugdytiniams apie 

elgesį gavus pranešimą apie gresianti teroristinį 

nusikaltimą ir būtinus veiksmus.  

Pagal poreikį ir 
vykdant  
darbuotojų         
CS mokymus   

Pagal poreikį ir 
vykdant  
darbuotojų         
CS mokymus   

Pagal poreikį ir 
vykdant  
darbuotojų         
CS mokymus   

Direktorius,    

Darbuotojas, atsakingas už 

CS  

  

Maisto tarša    

21.  Organizuoti mokyklos - darželio maisto ruošimo 

patalpų paruošimą prieš naujus mokslo metus.  

III ketvirtis  III ketvirtis  III ketvirtis  Direktorius,    

Darbuotojas, atsakingas už  
CS  

  

22.  Organizuoti maisto ruošimo patalpų atitikimo 

sanitarinių normų reikalavimams patikrinimą.  

II ketvirtis  II ketvirtis   II ketvirtis  Direktorius,   

Darbuotojas, atsakingas už  

CS  

  

Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai    
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23.  Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti numatytas 

priemones įvykus elektros energijos tiekimo 

sutrikimams ir (ar) gedimams.  

I ketvirtis  I ketvirtis  I ketvirtis  Direktorius,    

Darbuotojas, atsakingas už 

CS  

  

24.  Organizuoti elektros ūkio patikrinimą prieš mokslo 

metų pradžią.  

III ketvirtis  III ketvirtis  III ketvirtis  Direktorius,    

Darbuotojas, atsakingas už  
CS  

  

Vandens, dirvožemio, grunto tarša, naftos produktų išsiliejimas    

25.  Teikti informaciją, rekomendacijas darbuotojams, 

ugdytiniams kaip elgtis įvykus avarijai ir būtinus 

veiksmus.  

Pagal poreikį ir 

vykdant  
Pagal poreikį ir 

vykdant  
Pagal poreikį ir 

vykdant  
Direktorius,    

Darbuotojas, atsakingas už  

  

darbuotojų         
CS mokymus   

darbuotojų         
CS mokymus   

darbuotojų         
CS mokymus   

CS   

Pastatų griuvimai  

26.  Tikrinti mokyklai – darželiui priklausančių statinių 

būklę, vesti nustatytus pastatų priežiūros žurnalus.  

Nustatyta 

tvarka  

Nustatyta 

tvarka  

Nustatyta 

tvarka  

Direktorius,    

Darbuotojas, atsakingas už  
CS  

  

DIDINANČIOS GYVENTOJŲ SAUGUMĄ GRESIANT AR SUSIDARIUS EKS TREMALIOSIOMS SITUACIJOMS  

27.  Organizuoti civilinės saugos mokymus 

darbuotojams.  

II ketvirtis  II ketvirtis  II ketvirtis   Direktorius,    

Darbuotojas, atsakingas už  

CS  

Direktoriaus įsakyme 

nustatyta tvarka  

PASIRENGIMĄ EKSTR EMALIOSIOMS SITUACIJOMS UŽTIKRINANČIOS PRIEMONĖS  

28.  Organizuoti civilinės saugos pratybas mokykloje - 

darželyje  

Funkcinės  Stalo  Funkcinės  Direktorius,  

Darbuotojas, atsakingas už  
CS  

  

29.  Dalyvauti civilinės saugos mokymuose.  III ketvirtis  II ketvirtis  II ketvirtis  Direktorius,  

Darbuotojas, atsakingas už  

CS  

Pagal mokymų grafiką  

  
  

Atsakinga už civilinę saugą - Olga Tutkienė 


