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ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ
2018 -2020 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas Laukiamas rezultatas

Vykdymo laikotarpis (metai),
įgyvendinimo terminas

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo vertinimas

2018 m. 2019 m. 2020 m. Kriterijus (-ai) Kriterijaus  
 (-jų) 

reikšmė   
 (-ės)

PRIEMONĖS, KURIŲ TIKSLAS STIPRINTI CIVILINĖS SAUGOS PARENGTĮ

1. Parengti ir pateikti Šiaulių 
miesto savivaldybės 
administracijos Civilinės 
saugos,viešosios tvarkos ir 
sanitarijos skyriui statistinius 
duomenis apie CS uždavinių 
vykdymą  už praėjusius metus.

Savalaikis potencialių 
pavojų ir ekstremaliųjų 
situacijų, galinčių turėti 
neigiamos įtakos Šiaulių 
miesto savivaldybės vaikų 
globos namų veiklos sričiai,
įvertinimas. Sudarytos 
prielaidos galimų pavojų ir 
ekstremaliųjų situacijų 
rizikai mažinti.

I ketvirtis I ketvirtis I ketvirtis Atsakingas už 
darbų ir civilinę 
saugą darbuotojas

Duomenys 
pateikti pagal 
nustatytas 
dokumentų 
formas 
(lenteles) ir 
laikantis 
nustatyto 
termino

Taip/Ne

2. Parengti (kasmet patikslinti) ir 
įsakymu patvirtinti Šiaulių 
miesto savivaldybės vaikų 
globos namų 2018–2020 metų 
ekstremaliųjų situacijų 
prevencijos priemonių planą 
(toliau Prevencijos priemonių 
planas).

I ketvirtis I ketvirtis I ketvirtis Atsakingas už 
darbų ir civilinę 
saugą darbuotojas

Dokumentas 
parengtas ir 
patvirtintas

Taip/Ne



3. Parengti Šiaulių miesto 
savivaldybės vaikų globos 
namų civilinės saugos veiklos 
priemonių planą.

I ketvirtis I ketvirtis I ketvirtis Atsakingas už 
darbų ir civilinę 
saugą darbuotojas

Dokumentas 
parengtas 

Taip/Ne

4. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti
galimų pavojų ir ekstremaliųjų 
situacijų rizikos analizę.

Pagal 
poreikį
III ketvirtis

Pagal 
poreikį
III ketvirtis

Pagal 
poreikį
III ketvirtis

Įstaigos 
direktorius,
atsakingas už 
darbų ir civilinę 
saugą darbuotojas

Peržiūros ir 
atnaujinimo 
faktas. 
Patikslintos 
informacijos 
pateikimas

Taip/Ne/Nebuvo
poreikio

5. Patikslinti  Šiaulių miesto 
savivaldybės vaikų globos 
namų ekstremalių situacijų 
valdymo planą.

IV ketvirtis IV ketvirtis IV ketvirtis Atsakingas už 
darbų ir civilinę 
saugą darbuotojas

Peržiūros ir 
atnaujinimo 
faktas. 
Patikslintos 
informacijos 
pateikimas

Taip/Ne/Nebuvo
poreikio

6. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti
civilinio personalo rezervą. 
Supažindinti su jų teisėmis ir 
pareigomis pasirašytinai. 

Pagal 
poreikį

Pagal 
poreikį

Pagal 
poreikį

Atsakingas už 
darbų ir civilinę 
saugą darbuotojas

Peržiūros ir 
atnaujinimo 
faktas. 
Patikslintos 
informacijos 
pateikimas

Taip/Ne/Nebuvo
poreikio

7. Nustatyta tvarka teikti 
informaciją ir pranešimus 
Šiaulių miesto savivaldybės 
administracijai apie gresiančią 
ar susidariusią ekstremalią 
situaciją vaikų globos 
namuose. 

Nedelsiant 
įvykus 
incidentui 

Nedelsiant 
įvykus 
incidentui 

Nedelsiant 
įvykus 
incidentui 

Įstaigos 
direktorius 

Informacijos 
teikimo forma 
atitinka 
nustatytą 
reglamentavimą
ir nustatytus 
terminus

Taip/Ne/Nebuvo
poreikio

8. Paskelbti ekstremaliųjų 
situacijų valdymo planą ir kitus
planus įstaigos interneto 
svetainėje.

Po 
atnaujinimo

Po 
atnaujinimo

Po 
atnaujinimo

Atsakingas už 
darbų ir civilinę 
saugą darbuotojas

Planai  
paskelbti 
interneto 
svetainėje

Taip/Ne



CIVILINĖS SAUGOS PRATYBOS IR DARBUOTOJŲ MOKYMAS

9. Organizuoti darbuotojų 2 val. 
mokymus pagal patvirtintą 
darbuotojų civilinės saugos 
mokymo programą. 

Šiaulių miesto savivaldybės
vaikų globos namuose 
dirbančių darbuotojų 
gebėjimas tinkamiau 
reaguoti į gresenčius 
pavojus ir eksremaliąsias 
situacijas

II ketvirtis II ketvirtis II ketvirtis Įstaigos 
direktorius,
atsakingas už 
darbų ir civilinę 
saugą darbuotojas 

Dalyvavimas 
CS mokymuose
pagal 
patvirtintą CS 
mokymo 
programą

Gerai- > nei 90 
% 
Patenkinimai-
 > 70-90 % 
Nepatenkinamai- 
> nei 70 % 

10. Organizuoti ir pravesti įstaigos 
lygio stalo pratybas pagal CS 
teisės aktuose nustatytus 
reikalavimus. 

III ketvirtis III ketvirtis III ketvirtis Įstaigos 
direktorius,
atsakingas už 
darbų ir civilinę 
saugą darbuotojas

Dalyvavimas 
CS mokymuose
pagal 
pasirinktas CS 
mokymo 
programas

Gerai- > nei 90 
% 
Patenkinimai-
 > 70-90 % 
Nepatenkinamai- 
> nei 70 % 

11. Organizuoti ir pravesti 
funkcines pratybas ,,Šiaulių 
miesto savivaldybės vaikų 
globos namų darbuotojų 
veiksmai kilus gaisrui“ ir 
įvertinti jų vykdymą.  

II ketvirtis Įstaigos 
direktorius,
atsakingas už 
darbų ir civilinę 
saugą darbuotojas

Dalyvavimas 
CS mokymuose
pagal 
pasirinktas CS 
mokymo 
programas ne 
mažiau kaip 
kartą per trejus 
metus 

Gerai- > nei 90 
% 
Patenkinimai-
 > 70-90 % 
Nepatenkinamai- 
> nei 70 % 

12. Dalyvauti Šiaulių miesto 
savivaldybės administracijos 
rengiamuose Civilinės saugos 
seminaruose, mokymuose. 

Pagal 
poreikį 

Pagal 
poreikį 

Pagal 
poreikį 

Įstaigos 
direktorius,
atsakingas už 
darbų ir civilinę 
saugą darbuotojas

Civilinės 
saugos 
mokymų 
įstaigos 
direktoriui, 
atsakingam už 
civilinę saugą 
skaičius ne 
mažiau kaip 

Taip/Ne/Nebuvo
poreikio



kartą per trejus 
metus

PRIEMONĖS, KURIŲ TIKSLAS MAŽINTI EKSTREMALIŲJŲ ĮVYKIŲ KILIMO TIKIMYBĘ IR ŠVELNINANT JŲ DAROMĄ
POVEIKĮ

Gaisrai ir sprogimai:

13. Organizuoti gesintuvų patikros 
atlikimą. 

Mažesnė gaisro kilimo 
tikimybė it tinkamas 
pasiruošimas galimam 
gaisro atvejui vaikų globos 
namų patalpose ir jų 
prieigose.

IV ketvirtis IV ketvirtis IV ketvirtis Atsakingas už 
darbų ir civilinę 
saugą darbuotojas

Visų gesintuvų 
patikrinimų 
skaičius kartą 
per metus 

Taip/Ne

14. Teikti informaciją 
darbuotojams, globotiniams 
apie gaisrų pavojus, jų 
padarinius, prevencijos 
priemones ir apsisaugojimo 
būdus. 

Pagal 
poreikį ir 
vykdant 
darbuotojų 
2 val. 
civilinės 
saugos 
mokymus 

Pagal 
poreikį ir 
vykdant 
darbuotojų 2
val. 
civilinės 
saugos 
mokymus 

Pagal 
poreikį ir 
vykdant 
darbuotojų 2
val. civilinės
saugos 
mokymus 

Atsakingas už 
darbų ir civilinę 
saugą darbuotojas

Tinkamai ir 
laiku 
informuoti 
darbuotojus, 
globotinius apie
gaisrų pavojus, 
jų padarinius, 
prevencijos 
priemones ir 
apsisaugojimo 
būdus

Taip/Ne/Nebuvo
poreikio

Pavojingos užkrečiamosios ligos: 

15. Organizuoti vėdinimo sistemų 
priežiūrą ir remontą

Mažesnė infekcinių bei 
pavojingų užkrečiamųjų 
ligų protrūkio tikimybė.

Nuolat Nuolat Nuolat Atsakingas už 
darbų ir civilinę 
saugą darbuotojas

Užtikrinti 
vėdinimo 
sistemų 
priežiūrą ir 
remontą.

Taip/Ne

16. Vykdyti nuolatinę aplinkos 
stebėseną dėl nariuotakojų ir 
graužikų buvimo Vaikų globos 
namų patalpose. Nustačius 
poreikį organizuoti privalomą 
profilaktinį aplinkos 

Nuolat Nuolat Nuolat Atsakingas už 
darbų ir civilinę 
saugą darbuotojas

Tinkamai atliki 
dezinfekciją, 
dezinsekciją ar 
deratizaciją.

Taip/Ne/Nebuvo
poreikio



nukenksminimą (dezinfekciją, 
dezinsekciją ar deratizaciją)

17. Užtikrinti tinkamą vaikų 
globos namų patalpų ir 
aplinkos higieną

Nuolat Nuolat Nuolat Atsakingas už 
darbų ir civilinę 
saugą darbuotojas

Vaikų globos 
namų patalpų ir
aplinkos 
higienos 
neatitikčių 
fiksavimas.

Atitinka/
Neatitinka

18. Organizuoti privalomąjį 
profilaktinį vaikų globos namų 
darbuotojų sveikatos tikrinimą

IV ketvirtis IV ketvirtis IV ketvirtis Įstaigos 
direktorius,
atsakingas už 
darbų ir civilinę 
saugą darbuotojas

Laiku atliktas 
privalomasis 
profilaktinis  
vaikų globos 
namų 
darbuotojų 
sveikatos 
tikrinimas

Taip/Ne

19. Teikti informaciją 
darbuotojams, globotinių 
globėjams apie priemones, 
kurių reikėtų imtis ligų, 
epidemijų metu, siekiant 
apsisaugoti nuo susirgimų. 

Pagal 
poreikį ir 
vykdant 
darbuotojų 
2 val. 
civilinės 
saugos 
mokymus 

Pagal 
poreikį ir 
vykdant 
darbuotojų 2
val. 
civilinės 
saugos 
mokymus 

Pagal 
poreikį ir 
vykdant 
darbuotojų 2
val. civilinės
saugos 
mokymus 

Įstaigos 
direktorius,
atsakingas už 
darbų ir civilinę 
saugą darbuotojas

Bendradarbiauti
su Šiaulių 
visuomenės 
sveikatos 
centru 

Taip/Ne/Nebuvo
poreikio

20. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti
pasirengimo gripo epidemijai 
priemones nustatytas 
ekstremalių situacijų valdymo 
plane. 

Pagal 
poreikį

Pagal 
poreikį

Pagal 
poreikį

Įstaigos 
direktorius,
atsakingas už 
darbų ir civilinę 
saugą darbuotojas

ESVP 
pasirengimo 
gripo 
epidemijai 
priemonių 
peržiūrėjimo/ 
atnaujinimo 
skaičius ne 
mažiau kaip 
kartą per metus 

Taip/Ne/Nebuvo
poreikio

Smarkus vėjas (škvalas, uraganas, viesulas, liūtis, kruša, perkūnija),  speigas (didelis šaltis), smarkus snygis, smarki pūga: 



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

Mažesnis pavojus 
darbuotojų, globotinių 
sveikatai ir gyvybei 
stichinio ir meteorologinio 
reiškinio atvejais.

IV ketvirtis IV ketvirtis IV ketvirtis Įstaigos 
direktorius,
atsakingas už 
darbų ir civilinę 
saugą darbuotojas

Tinkamai ir 
laiku 
informuoti 
darbuotojus 
kaip elgtis prieš
meteorologinį 
reiškinį ir jo 
metu 

Taip/Ne

22. Šildymo sistemos techninės 
būklės kontrolė.

IV ketvirtis IV ketvirtis IV ketvirtis Įstaigos 
direktorius,
atsakingas už 
darbų ir civilinę 
saugą darbuotojas

Užtikrinti 
šildymo 
sistemos 
techninės 
būklės priežiūrą

Taip/Ne

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

IV ketvirtis IV ketvirtis IV ketvirtis Įstaigos 
direktorius,
atsakingas už 
darbų ir civilinę 
saugą darbuotojas

Tinkamai ir 
laiku 
informuoti 
darbuotojus, 
globotinius apie
didelio šalčio, 
pūgų keliamus 
pavojus ir 
saugų elgesį šių
reiškinių metu

Taip/Ne

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, elektros tiekimo ir šilumos energijos tiekimo sutrikimai:

24. Informacijos, rekomendacijų 
darbuotojams, globotiniams 
kaip elgtis įvykus avarijai ir 
būtinus veiksmus, teikimas. 

Mažesnės vandens, elektros
ir šilumos energijos tiekimo
sutrikimo ir gedimo 
tikimybė.

IV ketvirtis IV ketvirtis IV ketvirtis Įstaigos 
direktorius,
atsakingas už 
darbų ir civilinę 
saugą darbuotojas

Tinkamai ir 
laiku 
informuoti 
darbuotojus, 
globotinius 
kaip elgtis 
įvykus avarijai 
ir kokie būtini 
veiksmai

Taip/Ne

25. Organizuoti įstaigos pastatų 
vidaus elektros tinklų, 
automatikos ir silpnų srovių 

Nuolat Nuolat Nuolat Atsakingas už 
darbų ir civilinę 
saugą darbuotojas

Užtikrinti 
tinkamą 
elektros tinklų, 

Taip/Ne



sistemų priežiūrą ir remontą. automatikos ir 
silpnų srovių 
sistemų 
priežiūrą ir 
remontą

26. Organizuoti įstaigos šilumos 
punkto priežiūrą ir remontą.

Nuolat Nuolat Nuolat Atsakingas už 
darbų ir civilinę 
saugą darbuotojas

Užtikrinti 
tinkamą 
įstaigos šilumos
punkto 
priežiūrą ir 
remontą.

Taip/Ne

27. Informuoti atitinkamus tiekėjus
apie sutrikusį arba nutrūkusį 
elektros ir (ar)šilumos 
energijos tiekimą

Pagal 
poreikį

Pagal 
poreikį

Pagal 
poreikį

Įstaigos 
direktorius, 
atsakingas už 
darbų ir civilinę 
saugą darbuotojas

Tinkamai ir 
laiku 
informuoti 
atitinkamus 
tiekėjus apie 
sutrikusį arba 
nutrūkusį 
elektros ir 
(ar)šilumos 
energijos 
tiekimą

Taip/Ne/Nebuvo
poreikio

Plane vartojami sutrumpinimai:  
ESVP – Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas; 
ESPPP– Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas;
CS – Civilinės sauga.

__________________________________________


