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1. PLANO DERINIMO LAPAS 

 

Eil. 

Nr. 
Derinanti institucija Data 

Atsakingo asmens pareigos, 

vardas, pavardė, parašas 

1. 
Kauno  miesto savivaldybės 

administracija 
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2. PLANO TAISYMO LAPAS 

 

Plano taisymo procedūrą turėtų atlikti du kartus per metus įstaigos civilinės saugos 

darbuotojas. Pataisyta informacija išsiuntinėjama visiems plano turėtojams. Visos pataisos turi būti 

registruojamos pateiktoje lentelėje. 

Eil. 

Nr. 
Kas pataisyta Data 

Atsakingo asmens pareigos, 

vardas, pavardė, parašas 
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3. PLANO TIKSLINIMO LAPAS 

 

Planas tikslinamas ne rečiau kaip vieną kartą per trejus metus, jeigu iki tol nebuvo atliktas 

įstaigos reorganizavimas arba neatsirado kitų veiksnių, dėl kurių įtakos nukentėtų plano 

veiksmingumas. 

Eil. 

Nr. 
Žyma Data 

Atsakingo asmens pareigos, 

vardas, pavardė, parašas 

1 Planas patikslintas 2020-09-23  
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4. PLANO KOPIJŲ (PLANO IŠRAŠŲ) SKIRSTYMO LAPAS 

 

Patvirtinto plano kopijos (plano išrašai), kurios išsiųstos (išdalintos) visoms 

suinteresuotoms institucijoms. 

Eil. 

Nr. 

Kam pateiktos plano kopijos (plano 

išrašai), pateikimo būdas 
Data 

Atsakingo asmens pareigos, 

vardas, pavardė, parašas 

Plano kopijos: 

1. Kauno miesto savivaldybės administracija   
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5. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Kauno lopšelio –darželio ‚‚Obelėlė“ (toliau – Įstaiga arba Objektas) Ekstremaliųjų 

situacijų valdymo planas (toliau – Planas) parengtas vadovaujantis 2009-12-22 Lietuvos 

Respublikos Civilinės saugos įstatymo Nr. XI-635 16-o straipsnio 3-čio skyriaus 9 punktu (Žin., 

1998, Nr. 115-3230; 2009 m., Nr. 159-7207); Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 

VRM direktoriaus 2010-04-19 įsakymu Nr. 1-134 patvirtintais “Kriterijais ūkio subjektams ir 

kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, 

derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų 

operacijų centrą“ (Žin., 2010, Nr. 46-2236); Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 

VRM direktoriaus 2011-02-23 įsakymu Nr.1-70 patvirtintomis „Ekstremaliųjų situacijų valdymo 

planų rengimo metodinėmis rekomendacijomis“ (Žin., 2011, Nr. 24-1200); Priešgaisrinės apsaugos 

ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2011-06-02 įsakymu Nr. 1-189 „Dėl galimų 

pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės atlikimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2011, 

Nr. 70-3360), Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2011-08-24 nutarimu Nr.988 patvirtintais 

„Ekstremalių įvykių kriterijais“ (Žin., 2011, Nr. 107-5059) reikalavimais.  

Planas patvirtintas įstaigos vadovo įsakymu (7 priedas). 

 

5.1. PLANO TIKSLAS 

 

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planui keliami šie tikslai: 

- padidinti įstaigos vadovaujančiųjų darbuotojų parengtį, pagerinti jų reagavimą į 

ekstremalias situacijas įstaigoje ir pagal atliekamo darbo specifiką už jos ribų, kiek įmanoma 

sumažinti riziką ir kuo veiksmingiau panaudoti civilinės saugos pajėgas ir materialinius išteklius 

vykdant darbuotojų ir Kauno miesto civilinės saugos pajėgų apsaugos priemones, organizuojant 

gelbėjimo ir ekstremalių situacijų padarinių šalinimo darbus. 

• padėti įstaigos vadovui organizuoti ir koordinuoti įvykių likvidavimą ir jų padarinių 

šalinimą įstaigoje ir pagal atliekamo darbo specifiką už jos ribų; 

• prognozuoti ekstremalias situacijas ir numatyti prevencines priemones, kad iš anksto 

pasirengus, būtų išvengta ekstremalios situacijos arba sumažėtų galimybė jai kilti, o 

susidarius ekstremaliai situacijai, būtų mažiau pakenkta žmonėms, turtui bei aplinkai 

įstaigoje ir pagal atliekamo darbo specifiką už jos ribų; 

• planuoti veiksmus ekstremalioms situacijoms valdyti, numatyti pareigines funkcijas bei 

pasiskirstyti atsakomybę ir sukaupti reikiamus materialinius išteklius galimų ekstremalių 

situacijų padariniams šalinti įstaigoje ir pagal atliekamo darbo specifiką už jos ribų; 

• numatyti bazę, padedančią parengti išsamią veiksmų seką įvykus ekstremaliai situacijai ir 

išmokyti veiksmų įstaigos darbuotojus;  

• tinkamai reaguoti į ekstremalią situaciją, organizuoti gelbėjimo ir ekstremalių situacijų 

padarinių šalinimo darbus (perspėti darbuotojus, galinčius patekti į pavojingo poveikio zoną, 

apie įvykį ar ekstremalią situaciją informuoti atsakingus darbuotojus, avarines tarnybas ir 

kitas suinteresuotas institucijas, organizuoti pirminius gelbėjimo darbus, prireikus 

organizuoti darbuotojų evakavimą, laiku kreiptis reikalingos pagalbos); 

• įvertinti padarytą žalą įstaigai ir aplinkai. 

 

 

5.2. TRUMPAS ĮSTAIGOS APIBŪDINIMAS 

 

Pavadinimas Kauno lopšelis-darželis,, Obelėlė” 

Adresas: Baršausko g. 76, Kaunas 

Įmonės kodas: 191641771 
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Kontaktai: tel.:8 (37) 451427 ; el.p.: darz.obelele@gmail.com 

Darbuotojų pareigos ir kontaktai pateikiami 9 priede. 

Įstaigos vadovė: direktorė  Vanda Kepežinskienė (mob. tel.: 8(686)01559 )  

Įstaigos darbuotojas atsakingas už civilinę saugą: direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Aušra                                     

Reiterienė (mob. tel.: 8(677) 95229) 

Įstaigos pagrindinis tikslas – švietimas.  

Įstaigos veiklos sritys:ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas, kodas pagal EVRK – 85. 

Grupių skaičius-4 

Grupių pavadinimai, darbo laikas  ir vaikų amžius jose: 

• „Mažylių“ grupė-nuo 7.30 val. iki 18.00 val., 1,5-3 m. vaikams. 

• „ Baravykų“ grupė- nuo 7.30 val. iki 18.00 val., 4-5  m. vaikams. 

• „Ąžuoliukų“ grupė- nuo 7.30 val. iki 18.00 val. , 3-4  m. vaikams. 

• „Obuoliukų“ grupė- nuo 7.00 val. iki 19.00 val., 5-6  m. vaikams. 

Lopšelio- darželio statinio charakteristikos : 

• pastatas yra  2 aukštų. 

• sienos ir pertvaros-plytų mūras.  

• pamatas ir rūsio sienos-betono blokai. 

• perdangos-gelžbetonio plokštės. 

• stogas-skarda. 

• langai ir lauko durys –plastikinės. 

• užstatytas plotas- 464 m2, 

• bendras plotas-776,76 m2. 

• įstaiga turi priskirtos teritorijos.  

Darbo laikas:  darbo laikas nustatytas I-V nuo 6 .00 iki 19.00 val. (pietūs 12.00–13.00 val.). 

Apsaugos organizavimas:  

• įstaigoje įrengta priešgaisrinė ir apsaugos sistemos.  

• dvejos lauko stebėjimo kameros (pietinėje fasado pusėje). 

• magnetinės spynos ribojančios asmenų patekimą į pastatą. 

Darbuotojų skaičius: 21 žmogus (9 priedas).  

Ugdytinių skaičius: ~ 75 

Didžiausias žmonių skaičius, galintis būti įstaigoje vienu metu: ~150 žmonių. 

Papildoma informacija: pastato lokalizacija žemėlapyje 17 priede. 

 

 

 

Kaimyniniai pavojingi objektai: nėra. 

Kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės: objekte civilinės saugos slėptuvės nėra. 

Numatyta įstaigoje esančių žmonių kolektyvinei laikinai apsaugai panaudoti  rūsio patalpas. 

Asmeninės apsaugos priemonės: nėra 

Pavojingų cheminių medžiagų įstaigoje: nėra  

Komunaliniai inžineriniai tinklai: objektas prijungtas prie ,,Kauno energijos“ komunalinių 

inžinerinių tinklų.Šiluminis mazgas yra rūsyje. 

Elektros energiją tiekia AB“ Energijos skirstymo operatorius“. Elektros kirtiklis yra rūsyje. 

Geriamą vandenį požeminėmis trasomis tiekia UAB „Kauno vandenys“.Vandens įvadinė sklendė 

rūsyje. Kanalizacija savitakė ir prijungta prie miesto kanalizacijos tinklo.  

Ryšiai: pranešimas apie incidentą bus vykdomas AB TELIA LIETUVA fiksuoto ryšio telefonais  ar 

asmeniniais mobiliais telefonais , kompiuteriniu internetinio ryšio tinklu.  
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Priešgaisrinė sauga: savalaikiam, pavojingų gaisro faktorių aptikimui bei žmonių informavimui 

apie gaisrą, taip pat veiksmingam pavojingų gaisro faktorių šalinimui pastate numatytos šios 

gaisrinės saugos priemonės:  

1. Milteliniai MG-4 (4 kg talpos) gesintuvai – 8 vnt.  

2. Angliarūgštės AG-2 (2 kg talpos) gesintuvai – 2vnt. 

 

 

5.3. PLANE VARTOJAMOS SĄVOKOS IR SANTRUMPOS 

 

1.          Avarija – netikėtas įvykis, sukėlęs sprogimą, gaisrą, statinių visišką ar dalinį 

sugriovimą, technologinio proceso nuostolingą sutrikimą, sunkų grupinį nelaimingą 

atsitikimą, pavojingų medžiagų išsiveržimą į aplinką, kai padaroma žala žmonėms ar 

aplinkai įvykio vietoje ar už jo ribų. 

2. Civilinė sauga – veikla, apimanti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų 

įstaigų, ūkio subjektų ir gyventojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus 

joms gresiant ar susidarius, ekstremaliųjų situacijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą.  

3. Civilinės saugos sistemos parengtis – civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimas 

reaguoti į susidariusią ekstremaliąją situaciją. 

4. Civilinės saugos pratybos – valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, 

ūkio subjektų mokymas ir civilinės saugos sistemos parengties patikrinimas, kai tariamomis 

ekstremaliosiomis sąlygomis tikrinami veiksmai ir procedūros, numatytos ekstremaliųjų 

situacijų valdymo planuose, tobulinami valdymo įgūdžiai, mokomasi praktiškai organizuoti 

gyventojų ir turto apsaugą nuo ekstremaliųjų situacijų poveikio ir atlikti gelbėjimo, paieškos 

ir neatidėliotinus darbus, likviduoti įvykius, ekstremaliuosius įvykius ar ekstremaliąsias 

situacijas ir šalinti jų padarinius. 

5. Didelė pramoninė avarija – dėl nekontroliuojamos padėties eksploatuojant 

pavojingąjį objektą įvykstantis nenumatytas staigus įvykis (sprogimas, gaisras arba didelio 

kiekio pavojingųjų medžiagų išsiveržimas į aplinką), kuris sukelia tiesioginį ar uždelstą 

didelį pavojų gyventojams ir (ar) aplinkai pavojingajame objekte ar už jo ribų ir kuris yra 

susijęs su viena ar keliomis pavojingosiomis medžiagomis. 

6. Ekstremalioji situacija – dėl ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis, kuri gali sukelti 

staigų didelį pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai arba gyventojų žūtį, 

sužalojimą ar padaryti kitą žalą. 

7. Ekstremalusis įvykis – nustatytus kriterijus atitinkantis, pasiekęs ar viršijęs gamtinis, 

techninis, ekologinis ar socialinis įvykis, kuris kelia pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, 

jų socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai. 

8. Ekstremalių situacijų komisija – iš valstybės politikų, valstybės ir (ar) savivaldybių 

institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, profesinės karo tarnybos karių 

sudaroma nuolatinė komisija, koordinuojanti ekstremaliųjų situacijų prevenciją, valdymą, 

likvidavimą ir padarinių šalinimą.  

9. Ekstremaliojo įvykio kriterijai – stebėjimais ir skaičiavimais nustatyti arba 

tarptautinėje praktikoje naudojami fizikiniai, cheminiai, geografiniai, medicininiai, 

socialiniai ar kiti įvykio mastą, padarinius ar faktą apibūdinantys dydžiai arba aplinkybės 

(kritinės ribos), kuriuos atitinkantis, pasiekęs ar viršijęs įvykis laikomas ekstremaliuoju. 

10. Ekstremaliosios situacijos židinys – vieta, kurioje įvyko įvykis ar ekstremalusis 

įvykis, ir teritorija, apimanti didžiausio pavojaus sritį apie tų įvykių vietą, kurioje gresia 

įvykio ar ekstremaliojo įvykio veiksnių pavojai ten esančių gyventojų sveikatai ir (ar) 

gyvybei, turtui ir (ar) aplinkai. 

11. Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras (toliau – operacijų centras) – iš valstybės 

ir (ar) savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, ūkio subjektų 
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darbuotojų sudaromas organas, vykdantis ekstremaliųjų situacijų prevenciją, užtikrinantis 

ekstremalių situacijų komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimą, organizuojantis ir 

koordinuojantis įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimą, 

padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą. 

12. Ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas (toliau – operacijų vadovas) – 

civilinės saugos sistemos subjekto valstybės tarnautojas, darbuotojas ar valstybės politikas, 

paskirtas vadovauti visoms civilinės saugos sistemos pajėgoms, dalyvaujančioms 

likviduojant ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją ir šalinant jų padarinius 

ekstremaliosios situacijos židinyje. 

13. Ekstremaliųjų situacijų prevencija – kryptingai vykdoma pasirengimo 

ekstremaliosioms situacijoms priemonių visuma, kad būtų išvengta ekstremaliųjų situacijų 

arba mažėtų jų galimybė, o susidarius ekstremaliajai situacijai būtų kuo mažiau pakenkta 

gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų 

veiklai, turtui ir aplinkai. 

14. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas – dokumentas, kuriuo reglamentuojamas 

materialinių ir žmogiškųjų išteklių sutelkimas ir valdymas gresiant ar susidarius 

ekstremaliosioms situacijoms. 

15. Gelbėjimo darbai – veiksmai, kuriais įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų 

situacijų metu siekiama išgelbėti gyventojų gyvybes, sveikatą ir turtą, suteikti jiems pirmąją 

medicinos pagalbą ir (ar) nugabenti juos į sveikatos priežiūros įstaigas, taip pat apsaugoti 

aplinką. 

16. Gelbėjimo darbų vadovas – civilinės saugos sistemos pajėgų valstybės tarnautojas ar 

darbuotojas, iki operacijų vadovo paskyrimo ekstremaliosios situacijos židinyje 

vadovaujantis gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams, taip pat įvykio, 

ekstremaliojo įvykio likvidavimo ir jų padarinių šalinimo darbams.  

17. Gyventojas – fizinis asmuo, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

18. Gyventojų evakavimas – dėl gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos 

organizuotas gyventojų perkėlimas iš teritorijų, kuriose pavojinga gyventi ir dirbti, į kitas 

teritorijas, laikinai suteikiant jiems gyvenamąsias patalpas. 

19. Įrenginys – pavojingojo objekto techninis vienetas, kur gaminamos, naudojamos, 

tvarkomos ar laikomos pavojingosios medžiagos, įskaitant visą įrangą, struktūras, 

vamzdynus, mašinas, įrankius, atskiras geležinkelio atšakas, dokus, įrenginiams veikti 

reikalingas krovos krantines, dambas, sandėlius ir kitas sausumoje ar vandenyje esančias 

struktūras, būtinas įrenginio veiklai. 

20. Įvykis – ekstremaliojo įvykio kriterijų neatitinkantis, nepasiekęs gamtinis, techninis, 

ekologinis ar socialinis įvykis, keliantis pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų 

socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai. 

21. Kita įstaiga – socialinėje, švietimo, mokslo, kultūros, sporto srityse veikiantis juridinis 

asmuo, kurio veiklos tikslas – tenkinti tam tikrus viešuosius interesus, išskyrus valstybės ir 

savivaldybių institucijas ir įstaigas. 

22. Kolektyvinės apsaugos statinys – statinys ar patalpa, kurią ekstremaliųjų situacijų ar 

karo metu galima pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai 

pavojingų veiksnių. 

23. Neatidėliotini darbai – veiksmai, užtikrinantys gelbėjimo, paieškos darbų vykdymą, 

turto išsaugojimą, sanitarinį švarinimą ir būtiniausių gyvenimo sąlygų atkūrimą įvykių, 

ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų metu. 

24. Materialiniai ištekliai – nekilnojamasis turtas, transporto priemonės, statybinės 

medžiagos ir kiti ištekliai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali būti panaudoti gresiančioms 

ar susidariusioms ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, valstybės 

ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ir atkurti. 
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25. Pavojingasis objektas – visa veiklos vykdytojo valdoma teritorija, įskaitant įprastą ir 

susijusią joje esančią infrastruktūrą ar vykdomą veiklą, kurios viename ar keliuose 

įrenginiuose yra pavojingųjų medžiagų. 

26. Pavojingoji medžiaga – medžiaga, mišinys ar preparatas, nurodytas Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nustatytame sąraše arba atitinkantis nustatytus kriterijus ir esantis 

žaliavų, gaminių, šalutinių produktų, liekanų ar tarpinių produktų pavidalo, įskaitant 

medžiagas, kurios gali susidaryti kilus avarijai. 

27. Paieškos darbai – veiksmai, kuriais siekiama surasti įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar 

ekstremaliųjų situacijų metu dingusius, pasiklydusius ar nukentėjusius gyventojus, 

patyrusius avariją laivus ir orlaivius. 

28. Perspėjimo sistema – visuma organizacinių ir techninių priemonių, kuriomis siekiama 

užtikrinti garsinio perspėjamojo civilinės saugos signalo davimą ir (ar) informacijos apie 

gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones 

ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus perdavimą gyventojams, valstybės ir 

savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams. 

29. Slėptuvė – specialiosios paskirties statinys arba specialiai įrengta patalpa gyventojams, 

kurie užtikrina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklą ekstremaliųjų situacijų ar 

karo metu, apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių. 

30. Ūkio subjektas – Lietuvos Respublikoje įregistruotas ir gamybinę, komercinę, 

finansinę ar kitokią ūkinę veiklą vykdantis juridinis asmuo, užsienio juridinio asmens 

filialas ar atstovybė. 

31. Valstybinės reikšmės objektas – valstybės institucija, įmonė, ūkio, energetikos, 

transporto, telekomunikacijų ar kitas infrastruktūros objektas, neatsižvelgiant į jo 

nuosavybės formą, kurio kontrolės ar funkcionavimo sutrikimas arba sutrikdymas keltų 

pavojų ar padarytų didelę žalą nacionaliniam saugumui – sutrikdytų valstybės valdymą, ūkio 

sistemos, valstybei svarbios ūkio šakos ar infrastruktūros funkcionavimą arba kuris karo, 

antpuolių ar teroro aktų metu gali būti pasirinktas kaip taikinys ir dėl to tapti ekstremaliosios 

situacijos židiniu. 

32. Veiklos vykdytojas – pavojingojo objekto, įrenginio savininkas arba valdytojas. 

Santrumpos: 

ESVP – ekstremaliųjų situacijų valdymo planas. 

ESPPP – ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas 

GMPS – greitosios medicininės pagalbos stotis. 

BPC – Bendrasis pagalbos centras. 

PK – Policijos komisariatas. 

PGT – Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. 

ESK – Ekstremaliųjų situacijų komisija. 

ESOC – Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras. 

PAGD – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. 

APGV – Apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 

OVS – operacinio vadovavimo skyrius 

SKS – Situacijų koordinavimo skyrius. 

VSC – Visuomenės sveikatos centras 

GPIS – Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema 

ESVK grupė – Ekstremaliųjų situacijų valdymo ir koordinavimo grupė 
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6.   GRĘSIANTYS ĮVYKIAI 

 

         „Gresiantys įvykiai“ –visi galimi pavojai, nustatyti atlikus lopšelio-darželio galimų pavojų ir 

ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę (pirmiausia nurodyti galintys sukelti didžiausius galimus 

padarinius ir labiausiai tikėtini, po jų – galintys sukelti didžiausius padarinius, paskui – labiausiai 

tikėtini ir visi kiti galimi pavojai bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka). 

Rengiant galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę (5 priedas), vadovautasi 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2011-06-02 įsakymu Nr. 

1-189 „Dėl galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės atlikimo rekomendacijų 

patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 70-3360), Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2011-08-24 nutarimu 

Nr.988 patvirtintais „Ekstremalių įvykių kriterijais“ (Žin., 2011, Nr. 107-5059) reikalavimais.  

                   

7. DARŽELIO GALIMŲ PAVOJŲ SĄRAŠAS PRIORITETO TVARKA PAGAL JŲ 

RIZIKOS LYGĮ 

 

1. Eil.nr Galimas įvykis Rizikos lygis 

Pavojai,  kurie sukelia didelis padarinius 

1 Pastatų, įrenginių gaisrai 56 l.d.r 

Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius ir yra didelės tikimybės 

2 Pavojinga  ar ypač pavojinga 

užkrečiamoji liga (epidemija ir 

(ar) pandemija, padidėjęs 

sergamumas, protrūkis, ūmi ar 

lėtinė liga) 

40  l.d.r 

3 Maisto tarša 32  l.d.r 

Pavojai, kurie yra didelės tikimybės 

4 Maksimalus vėjo greitis, labai 

smarki audra, viesulas, škvalas, 

uraganas 

32 d.r. 

5 Elektros energijos tiekimo 

sutrikimai ir (ar) gedimai 

16 

6 Šilumos energijos tiekimo 

sutrikimai ir (ar) gedimai 

16 

7 Komunalinių sistemų avarija 

(vandens tiekimo, nuotekų 

šalinimo 

16 

8 Elektroniniu ryšiu 

teikimo sutrikimas 

ir (ar) gedimai, 

16 

9 Komunikacijų 

sistemų nutraukimas 

ir (ar) gedimai 

 

16 

Visi kiti pavojai bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka 

10 Pavojingas radinys 

 

12 

11  Smarkus snygis, smarki pūga 

 

 

12 

12 Smarki lijundra, storas 12 



 

 

 
13 

sudėtinis apšalas 

13 Pastato griūtis 10 

14 Smarkus lietus 

 

 

9 

15 Kaitra 

 

 

9 

16 Speigas 

 

 

9 

17 Radiacinė avarija 7 

18 Žmonių grobimai,įkaitų 

paėmimas 

6 

 

Šių galimų išvardintų pavojų mažinimui parengtas įstaigos Ekstremaliųjų situacijų 

prevencijos priemonių planas ( 6 priedas). 

 

 

 

 

 

 

8. PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO APIE GRESIANTĮ AR SUSIDARIUSĮ ĮVYKĮ 

ORGANIZAVIMAS 

 

 

               Šiame skyriuje aprašoma kaip vykdomas  darbuotojų, auklėtinių ir lankytojų 

perspėjimas apie gresiantį pavojų, įvykusį įvykį, ekstremalųjį įvykį ar susidariusią ekstremaliąją 

situaciją 2 atvejais: 

1. Kai pavojus kyla už lopšelio -darželio ribų (sprendimas perspėti gyventojus priimamas 

Valstybės ar savivaldybės lygiu) (13 priedas); 

2. Kai pavojus kyla lopšelyje -darželyje (sprendimą perspėti darbuotojus priima lopšelio –

darželio direktorius, jį pavaduojantis asmuo arba Gelbėjimo darbų vadovas)( 14 priedas). 

            Darželyje už darbuotojų, Vaikų ir lankytojų perspėjimą ir informavimą apie 

gresiantį ar įvykusį ekstremalų įvyki yra atsakinga direktorė Vanda Kepežinskienė. 

 

 

8.1. DARBUOTOJŲ IR VAIKŲ PERSPĖJIMAS IR INFORMAVIMAS APIE ĮVYKĮ, 

EKSTREMALŲJĮ ĮVYKĮ, EKSREMALIĄJĄ SITUACIJĄ KAI PAVOJUS KYLA UŽ 

LOPŠELIO-DARŽELIO RIBŲ 

 

 

 

            Apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar susidariusią Valstybės ar savivaldybės lygio ekstremaliąją 

situacijai, lopšelio -darželio vaikai, darbuotojai ar lankytojai bus perspėti šiais būdais: 

1. Garsiniu signalu ,,Dėmesio visiems“ įjungus Kauno mieste centralizuoto ir vietinio 

valdymo sirenas. 

2. Garsiniu signalu ,,Dėmesio visiems“ panaudojant policijos automobilių sirenas ir 

garsiakalbius perduodant balsu skelbiamą signalą (informaciją apie įvykį). 
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3. Žinute (korinio transliavimo) į mobiliuosius telefonus. Telefonų aktyvavimo atmintinė 

pateikta    3  priede, arba pasinaudojus internetine prieiga : 

https://www.lt72.lt/go.php/lit/Telefonu-modeliai-ir-ju-nustatymai 

4. Telefonu, paskambinus Kauno m. savivaldybės administracijos Civilinės saugos 

specialistui arba kitam savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nariui. 

Civilinės saugos garsiniai ir balsu skelbiami signalai, jų reikšmės ir panaudojimo tvarka 

pateikti  4  priede. 

 

          Darželio darbuotojų ir Vaikų pirminiai veiksmai išgirdus signalą „Dėmesio visiems“ 

(sirenų gausmą): 

• Vaikų grupės baigia užsiėmimus ir renkasi savo grupių patalpose. Auklėtojai pasilieka 

grupių patalpose su auklėtiniais ir laukia nurodymų dėl tolesnių veiksmų. 

• Pedagoginis personalas, kuris nedirba tiesiogiai su vaikų grupėmis, administracijos 

personalas,  pagalbinis personalas renkasi metodiniame kabinete. 

• Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,pavaduotoja ūkio reikalams renkasi direktorės kabinete . 

 

           Darbuotojo, atsakingo už perspėjimą ir informavimą apie gresiantį ar įvykusį 

ekstremalų įvykį (direktorės), veiksmai išgirdus signalą „Dėmesio visiems“: 

       1. Išklauso (gauna) informaciją apie įvykį ir gresiantį pavojų bei rekomendacijas 

tolesniems veiksmams: 

• per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją; 

• per vietinius Kauno m. žiniasklaidos transliuotojus; 

• specialiųjų tarnybų automobilinius garsiakalbius; 

• iš Kauno m. savivaldybės administracijos Civilinės saugos tarnybos specialistų 

(telefonu, elektroniniu paštu). 

• iš Kauno m. Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro Informacijos valdymo grupės. 

Kauno m. savivaldybės civilinės saugos sistemos subjektų kontaktiniai duomenys pateikti 10,12 

priede        

       2. Gautą informaciją apibendrina ir atsižvelgdamas į ekstremalaus įvykio pobūdį 

parengia rekomendacijas darbuotojams ir auklėtiniams, kaip išvengti ar patirti kuo mažiau žalos 

gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai (Tipinės rekomendacijos, patvirtintos Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 

8 d. įsakymu Nr. 1-341, pateiktos     1 priede 

      3. Apibendrintą informaciją perduoda lopšelio –darželio darbuotojams; 

      4. Vykdo darbuotojų, auklėtinių ir tėvelių perspėjimą (pagal 13 priede  pateiktą schemą): 

• Jei reikia skubiai evakuotis iš lopšelio- darželio pastato: siunčia pasiuntinius (personalą, 

kuris nedirba tiesiogiai su vaikų grupėmis ir atvyksta į metodinį kabinetą) į grupių patalpas 

informuoti auklėtojus ir mokinius apie skubią evakuaciją. 

• Evakuojasi į susibūrimo vietą. Susibūrimo vieta pateikta     8 priede. Arba rengia patalpas 

kolektyvinei apsaugai. 

• Jeigu skubus evakavimas nereikalingas, siunčia pasiuntinius (personalą, kuris nedirba 

tiesiogiai su vaikų grupėmis ir atvyksta į metodinį kabinetą) į grupių patalpas informuoti 

auklėtojus ir mokinius apie tolesnius veiksmus. 

          Darželio direktorius ar jį pavaduojantis asmuo nusprendžia dėl vaikų, darbuotojų ar 

lankytojų apsaugos tolesnio organizavimo. 
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8.2. DARBUOTOJŲ IR VAIKŲ PERSPĖJIMAS IR INFORMAVIMAS APIE ĮVYKĮ, 

EKSTREMALŲJĮ ĮVYKĮ, EKSREMALIĄJĄ SITUACIJĄ KAI PAVOJUS KYLA  

LOPŠELIO-DARŽELIO PATALPOSE AR TERITORIJOJE 

 

 

Darbuotojas, pirmasis pastebėjęs įvykį, ekstremalųjį įvykį teritorijoje: 

• Gaisro židinį; 

• Sprogimą; 

• Pastato ar atskirų konstrukcijų griūtį; 

• Daiktą, panašų į sprogmenį; 

• Voką su neaiškios kilmės milteliais; 

• Asmenį, grasinanti ginklu ar sprogmenimis; 

• Nukentėjusius lopšelio-darželio auklėtinius ar darbuotojus (su aiškiais apsinuodijimo, 

pavojingos ligos, ar kitais pažeidimo požymiais); 

Nedelsiant apie tai praneša: 

• Direktoriui (arba jo pareigas einančiam asmeniui) 

• Bendrajam pagalbos centrui telefonu 112. 

• Esant pavojingam susirgimui Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui telefonu 8 5 

264976, (8-37) 331683 

Darželio direktorius arba jo pareigas einantis asmuo: 

• Įvertina gautą informaciją, nusprendžia kokios reikalingos apsaugos priemonės ir 

organizuoja darbuotojų, Vaikų, lankytojų, tėvų ir globėjų perspėjimą ir informavimą. 

• Apie įvykį informuoja savivaldybės civilinės saugos specialistus. (Plačiau keitimosi 

informacija tvarka aprašyta Plano 9 skyriuje); 

Darbuotojas, atsakingas už civilinę saugą lopšelyje-darželyje :  

• Gauna nurodymus iš  direktoriaus arba jo pareigas einančio asmens, renka informaciją apie 

įvykio eigą, ją įvertina ir nuolat informuoja direktorių; 

• Kartu su direktoriumi (arba savarankiškai) nusprendžia kokios apsaugos priemonės 

(priklausomai nuo ekstremalaus įvykio pobūdžio: evakavimas į saugią teritoriją ar 

kolektyvinės apsaugos vykdymas darželyje) reikalingos darbuotojams, auklėtiniams ir 

lankytojams.  

• Galimas kolektyvinės apsaugos organizavimas kituose Kauno miesto savivaldybės 

kolektyvinės apsaugos statiniuose, skirtuose laikinam gyventojų prieglobsčiui saugančiuose 

nuo žalingo aplinkos poveikio bei evakuotų gyventojų apsaugai.Sąrašas pateikiamas 18 

priede. 

• Organizuoja ir vykdo lopšelio-darželio ESVK grupės narių ir kitų atsakingų darbuotojų 

perspėjimą ir informavimą (telefonu, siunčiant pasiuntinius, elektroninius laiškus ar 

perduodant informaciją žodžiu). 

• Apie įvykį informuoja Gelbėjimo darbų vadovą, kai ugniagesių gelbėtojų arba kitos 

civilinės saugos sistemos pajėgos (policija, greitoji medicinos pagalba) atvyksta į įvykio vietą 

lopšelyje-darželyje ( informuoja žodžiu). 

          Darbuotojų ir vaikų perspėjimo ir informavimo apie įvykį, ekstremalųjį įvykį, kai pavojus 

kyla lopšelio-darželio patalpose ar teritorijoje schema pateikta 14 priede 

 

9. KEITIMOSI INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ TVARKA 

 

          Šiame skyriuje pateikiama informacijos perdavimo ir informacijos keitimosi tvarka apie 

įvykius, ekstremaliuosius įvykius ar susidariusias ekstremaliąsias situacijas su: 

a. Bendrojo pagalbos centro pareigūnais (112); 
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b. Kauno m. savivaldybės administracijos Civilinės saugos tarnybos specialistais; 

c. Kauno m. Ekstremaliųjų situacijų Operacijų centro darbo grupėmis 

d. Apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pareigūnais; 

e. Kitų civilinės saugos sistemos pajėgų pareigūnais. 

Atsakingų institucijų ir pareigūnų kontaktiniai duomenys pateikti 10, 12 priede 

       Už informacijos apie įvykius, ekstremalius įvykius ar susidariusias ekstremaliąsias 

situacijas priėmimą ir perdavimą lopšelyje –darželyje atsakinga direktorė Vanda 

Kepežinskienė 
      Asmuo, atsakingas už informacijos priėmimą ir perdavimą valdo informaciją 

(kaupia,registruoja, apibendrina, pateikia atsakingoms institucijoms, savivaldybės administracijai) 

gresiant įvykiui, įvykio metu, reaguojant į įvykį, šalinant įvykio pasekmes. Informacija apie 

ekstremalų įvykį lopšelyje-darželyje ar jo teritorijoje savivaldybės administracijai perduodama kai 

prognozuojama, kad įvykis gali pasiekti, įvykis pasiekia arba viršijaVyriausybės patvirtintus 

ekstremalaus įvykio kriterijus. (Žin., 2006, Nr. 29-1004; 2011, Nr. 107-5059); 

         Informaciją apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją Savivaldybės 

administracijoje priima ir perduoda:Darbo dienomis (nuo 8.00 iki 17.00 val.) – Savivaldybės 

administracijos civilinės saugos specialistai: 

Poskyro vedėja Raminta Jančauskaitė, raminta.jancauskaite@kaunas.lt tel .: (8 37) 42 60 16 

Vyriausioji specialistė Audronė Gustienė, audrone.gustiene@kaunas.lt   tel. : (8 37) 42 42 83 

Vyriausioji specialistė Lina Judeikienė, lina.judeikiene@kaunas.lt, tel.: (8 37) 42 43 01 

Civilinės saugos budintis-8 687 29 307 

Nedarbo, švenčių ir poilsio dienomis (visą parą) – bendrasis pagalbos centras tel.: 112,  

 

          Asmuo, atsakingas už informacijos perdavimą ir priėmimą, pirminę informaciją apie 

įvykį nedelsiant telefonu pateikia: 

• Bendrajam pagalbos centrui, telefonu 112 

• Savivaldybės administracijos Civilinės saugos specialistui; 

Apibendrintą informaciją apie įvykį telefonu ar elektroniniu paštu pateikia: 

• Savivaldybės administracijos Civilinės saugos specialistui; 

• Kauno miesto priešgaisrinei gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriui (Jiems 

• pareikalavus). 

• Kitiems Civilinės saugos sistemos subjektams (jiems pareikalavus): 

• Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijai; 

• Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui; 

• Radiacinės saugos centrui; 

• Visuomenės sveikatos centrui; 

• Aplinkos apsaugos agentūrai; 

• Kiti CSS subjektai. 

         Atsakingų institucijų ir pareigūnų, kuriems perduodama ir su kuriais keičiamasi 

informacija, kontaktiniai duomenys pateikti  10,12 priede 

 

Pateikiami šie duomenys: 

• Trumpas įvykio, gresiančio ar įvykusio ekstremaliojo įvykio apibūdinimas (laikas, 

• adresas, objektas, informacijos šaltinis, priežastys, prognozė), 

• Priimti sprendimai, planuojami ar atlikti pirminiai veiksmai; 

• Esami ir galimi pavojai vaikų, darbuotojų gyvybei ar sveikatai, esami ir galimi 

• pavojai lopšelio-darželio turtui ir aplinkai. 

• Lopšelyje-darželyje vykdomos vaikų ir darbuotojų apsaugos priemones, reikalingi 

• materialiniai resursus, iškilusios problemos. 
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• Informacijos keitimosi schema pateikta 13,14 priede 

• ES-1, ES-2, ES-3 pranešimų formos ir jų teikimo tvarka pateikta 11 priede 
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10.LOPŠELIO- DARŽELIO DARBUOTOJŲ, VAIKŲ IR LANKYTOJŲ APSAUGA 

GRESIANT 

AR ĮVYKUS EKSTREMALIAJAM ĮVYKIUI 

10.1. LOPŠELIO-  DARŽELIO DARBUOTOJŲ IR VAIKŲ EVALAVIMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

10.1.1. SKUBUS LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJŲ, VAIKŲ,LANKYTOJŲ 

EVAKAVIMO ORGANIZAVIMAS DIREKTORIAUS AR JO PAREIGAS VYKDANČIO 

ASMENS AR GELBĖJIMO DARBŲ VADOVO SPRENDIMU 

 

        Gelbėjimo darbų vadovas,lopšelio- darželio direktorius arba jos pareigas einantis asmuo 

įvertinęs situaciją ir nusprendęs vykdyti darbuotojų ir vaikų evakavimą iš pastato, vykdo 

darbuotojų, vaikų ir lankytojų perspėjimą ir informavimą apie vykdomą evakavimą iš patalpų. 

• Evakavimas iš pastato vykdoma vadovaujantis Evakavimo iš pastato planu, šiame plane 

numatytais maršrutais. 

• Vaikų grupių evakavimą iš pastato koordinuoja direktorės pavaduotoja ugdymui. 

• Lankytojų, administracijos ir aptarnaujančio personalo evakavimą koordinuoja direktorės 

pavaduotoja ūkio reikalams. 

• Už lopšelio –darželio  patalpų parengimą evakavimui (įvadinės vandens  sklendės užsukimą, 

įvadinio elektros kirtiklio išjungimą, patalpų užrakinimą) atsakinga direktorės pavaduotoja ūkio 

reikalams. 

 

• Už saugų Vaikų evakavimą iš pastato ir evakavimo maršrutu atsakingi grupių 

auklėtojai 

• Darbuotojų ir vaikų evakavimo susibūrimo vieta – medis šalia įvažiavimo į teritoriją iš 

šiaurinės pusės. 

• Evakavimo susibūrimo vietoje organizuojama evakuotų darbuotojų ir evakuotų vaikų 

registracija, apie įvyki informuojami vaikų tėveliai ir globėjai (atsakingi grupių auklėtojai). 

• Darbuotojų ir vaikų registracijos sąrašus parengia ir pateikia į surinkimo punktą lopšelio- 

darželio direktorės pavaduotoja ugdymui. 

Evakavimo maršruto schema ir evakavimo susibūrimo vieta pateikta   8  priede  

Kauno lopšelio-darželio “obelėlė”civilinės saugos veiksmų planas pateikta 15 priede 

Darbuotojų ir ugdytinių evakavimo tvarka pateikta 16 priede. 

 

 

 

 

10.1.2 DARŽELIO DARBUOTOJŲ, VAIKŲ, LANKYTOJŲ EVAKAVIMO 

ORGANIZAVIMAS KAUNO M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

DIREKTORIAUS SPRENDIMU 

       Gyventojų evakavimas savivaldybėje organizuojamas atsižvelgiant į tai, kokio lygio ekstremali 

situacija susiklostė atitinkamoje teritorijoje. Savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo 

komisija organizuoja gyventojų evakavimą, priėmimą, laikinų gyvenamųjų patalpų ir gyvybiškai 

būtinųpaslaugų: gyventojų aprūpinimas maistu, geriamuoju vandeniu, medikamentais, švariais 

drabužiaisir kitų, suteikimą. Kai gyventojai evakuojami iš vienos savivaldybės į kitą, gyventojų 
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evakavimą organizuoja savivaldybės, iš kurios evakuojami gyventojai, Komisija, o gyventojų 

priėmimą,laikinųjų gyvenamųjų patalpų ir būtiniausių paslaugų jiems suteikimą - savivaldybės, į 

kurią evakuojami gyventojai, Komisija. 

Gyventojų evakavimui organizuoti savivaldybėje numatyti gyventojų surinkimo, tarpiniai 

ir priėmimo punktai. Jų struktūra ir įkūrimo vietos numatytos savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 

valdymo plane. 

Gyventojų surinkimo punktų paskirtis – surinkti gyventojus ir organizuoti evakavimą. 

Gyventojų priėmimo punktų paskirtis – pasitikti atvykstančius gyventojus, suskirstyti juos į 

grupes ir palydėti iki jiems laikinai suteiktų gyvenamųjų patalpų. 

      Atsižvelgdamas į ekstremaliosios situacijos sukeltą pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, 

galimą ekstremalios situacijos plitimo kryptį, savivaldybės administracijos direktorius, pasirenka 

gyventojų evakavimo maršrutą ir nustato, per kuriuos gyventojų surinkimo, tarpinius gyventojų 

evakavimo ir gyventojų priėmimo punktus bus vykdomas gyventojų evakavimas. 

Darželio evakavimas administracijos direktoriaus sprendimu būtų vykdoma, jei: 

• Darželio teritorijai grėstų pavojingo lygio užterštumas nuodingomis medžiagomis; 

• Darželio teritorijai grėstų pavojingo lygio užterštumas radioaktyviomis medžiagomis 

branduolinės avarijos branduoliniuose objektuose atveju; 

        Priklausomai nuo ekstremaliosios situacijos pobūdžio, evakavimas administracijos direktoriaus 

sprendimu būtų vykdoma pėsčiomis arba savivaldybės administracijos pateiktu transportu. 

Darželio direktorius, gavęs (sužinojęs iš masinių informacijos priemonių) apie Kauno m. 

administracijos direktoriaus sprendimą vykdyti evakavimą iš lopšelio- darželio teritorijos, 

atsižvelgdama į šio Plano nuostatas ir į esamą padėtį, nurodo: 

 

1. Stabdyti bet kokią veiklą darželyje (atsakingi pavaduotoja ugdymui ir pavaduotoja ūkiui).  

2. Parengti lopšelio-darželio pastatą ir teritoriją evakavimui (atjungti elektros,šilumos energijos, 

vandens, , imtis priemonių pastatų, patalpų saugumo užtikrinimui) (atsakinga pavaduotoja ūkiui); 

3. Organizuoti svarbių dokumentų ir materialinių vertybių evakavimą (atsakingi pavaduotoja 

ugdymui ir pavaduotoja ūkiui); 

4. Evakuotis į susibūrimo vietą ir vaikų registraciją (atsakingi grupių auklėtojai  ir pavaduotoja 

ugdymui). 

5. Maršrutą ir savivaldybės gyventojų surinkimo punktą į kurį bus vykdomas evakavimas; 

6. Kaip, kokiu transportu bus vykdomas evakavimas (pėsčiomis, nuosavais darbuotojų 

automobiliais, savivaldybės administracijos pateiktu transportu); 

7. Kas atsakingas už saugų darbuotojų, vaikų ir lankytojų evakavimą iš pastatų ir evakavimo 

maršrutuose. 

8. Kas atsakingas už laikinoje apgyvendinimo vietoje vykdoma darbuotojų ir vaikų registraciją 

(atsakingi grupių auklėtojai). 

      Darželio parengimo evakavimui ir darbuotojų ir vaikų evakavimo darbus organizuoja ir 

koordinuoja (nustato reikalingą personalą, telkia materialinius išteklius, renka ir perduoda 

informaciją) ekstremaliųjų situacijų valdymo ir koordinavimo (ESVK) grupė. 

Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytus gyventojų surinkimo punktus 

galima rasti tinklapyje, interneto prieiga : http://www.kaunas.lt/wp-

content/uploads/sites/13/2017/12/11-3-priedas.-Kauno-miesto-savivaldybes-GSP-sarasas-2017.pdf 

      Tikslus evakavimo maršrutas ir laikina apgyvendinimo vieta bus nurodyta administracijos 

direktoriaus sprendime vykdyti evakavimą. 

      Laikinoje apgyvendinimo vietoje vykdoma evakuotų darbuotojų ir evakuotų vaikų 

registracija, apie įvyki įspėjami vaikų tėveliai ir globėjai. (atsakingi grupių auklėtojai). 

Darbuotojų ir vaikų registracijos sąrašus parengia ir pristato į laikiną apgyvendinimo vietą 

pavaduotoja ugdymui. 
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10.1.3. DARŽELIO DARBUOTOJŲ APSAUGOS NUO JŲ GYVYBEI AR SVEIKATAI 

PAVOJINGŲ VEIKSNIŲ, 

ATSIRADUSIŲ DĖL GRESIANČIO AR SUSIDARIUSIO ĮVYKIO, APRŪPINIMO 

ASMENINĖS APSAUGOS 

PRIEMONĖMIS ORGANIZAVIMO TVARKA 

      Lopšelis- darželis turi asmeninių apsaugos priemonių-vienkartinių medicinių kaukių, 

vienkartinių pirštinių. 

        Ekstremaliųjų situacijų atveju (paskelbus ekstremaliąją situaciją savivaldybėje), 

savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos sprendimu, lopšelis-darželis galį būti aprūpintas 

asmeninėmis apsaugos priemonėmis (respiratoriais) iš Valstybės rezervo arba medžiagomis šioms 

priemonėms pasigaminti (pasigamint vatos – marlės raiščius) iš savivaldybės administracijos 

direktoriaus rezervo. 

       Už asmeninių apsaugos priemonių išdavimo ar asmeninių apsaugos priemonių gamybos 

organizavimą atsakinga direktorės pavaduotoja ūkiui. 

Už vaikų teisingą asmeninių apsaugos priemonių dėvėjimą atsakingos grupių auklėtojos. 

Rekomendacijos kaip pasigaminti ir naudoti marlės-vatos ar vien marlės kaukę (raištį) 

pateiktos  2 priede . 

      Lopšelio - darželio ugdymo organizavimas turi būti vykdomas remiantis valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos vadovo 2020 m. birželio mėn. 16 d. sprendimu Nr. „Dėl ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ nauja redakcija. 

      Sprendimas priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 

staripsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktiko 

kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. 

vasario mėn. 26 d. nuratimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

paskelbimo“4.2.1. papunkčiu, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu 

Lietuvos respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio mėn. 20 d.nutarimu Nr. 1503 „Dėl valstybinio 

ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko 

2020 m. vasario mėn. 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ ir atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos 

rekomendacijas.    19 priede 

 

 

 

10.1.4. KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIAI IR JŲ PANAUDOJIMO GALIMYBĖS 

 

 

      Kolektyvinės apsaugos statinių ar iš anksto įrengtų patalpų lopšelis-darželis neturi. Darbuotojų, 

vaikų ir lankytojų apsaugai ekstremalių situacijų atvejais numatoma panaudoti rūsio patalpas  

papildomai užsandarinus. 

     Už patalpų sandarinimo darbų organizavimą ir reikiamų materialinių išteklių sandarinimo 

darbams sutelkimą atsakinga direktorės pavaduotoja ūkiui. 

Darželio darbuotojų, vaikų ir lankytojų apsauga kolektyvinės apsaugos vietoje vykdoma: 

• Esant uragano pavojui; 

• Esant radiacinės taršos grėsmei (vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento, Kauno m. savivaldybės administracijos, Radiacinės saugos centro specialistų 

rekomendacijomis); 

• Esant kitoms grėsmėms (vadovaujanti civilinės saugos sistemos atsakingų institucijų 

rekomendacijomis arba Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu). 

Darbuotojų, vaikų ir lankytojų, atvykusių į kolektyvinės apsaugos vietą, priėmimą, laikiną 
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apsaugą, medicinos ir kitos pagalbos teikimą organizuoja ir koordinuoja Darželio Ekstremaliųjų 

situacijų valdymo ir koordinavimo grupės nariai (lentelė 20 psl.). 

     Dėl ilgalaikio vaikų, darbuotojų apsaugos organizavimo ir tolesnių veiksmų, Darželio 

vadovas kreipiasi į Kauno miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos specialistą. 

Kontaktai pateikti 10 ir 12 priede .  

 

10.1.5. PIRMOSIOS PAGALBOS TEIKIMO DARBUOTOJAMS, AUKLĖTINIAMS 

NUKENTĖJUSIEMS ĮVYKIŲ 

METU, ORGANIZAVIMAS. 

        Įstaigos darbuotojams keliami reikalavimai, kad kasdieniniame darbo režime ar susidariusių 

įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliosios situacijos atveju sugebėtų ir būtų pasirengę suteikti 

pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiems vaikams ar kolegoms. 

Vaistinėlių skaičius ir jų vieta įstaigoje: 

4 vaistinėlės - kiekvienoje grupėje. 

1 vaistinėlė-pavaduotojos ūkiui kabinete kabinete. 

Esant poreikiui, neatidėliotinai kreipiamasi pagalbos į  Kauno miesto greitosios medicinos 

pagalbos skyrių  bendruoju pagalbos telefonu 112. 

 

 

 

11. GELBĖJIMO DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS 

Darželyje gelbėjimo darbus organizuoja ir koordinuoja: 

 

  Kontaktiniai duomenys 

Vardas, 

pavardė 

Pareigos Viešas 

fiksuotas 

tel. 

Mobilus 

tel. 

El. paštas 

Vanda Kepežinskienė Įstaigos vadovas 

 

Atsakingas už 

perspėjimą ir 

informavimą 

 

Atsakingas už 

informacijos 

priėmimą 

ir perdavimą 

8(37)451427 8(686)01559  

Edita Gailevičienė Pavaduotoja 

ugdymui 

 

Atsakingas už 

dokumentų 

administravimą 

8(37)451427 8(674)2499  



 

 

 
22 

Aušra Reiterienė Pavaduotoja ūkiui 

Atsakingas už 

civilinę saugą  

 

Atsakingas už 

energijos tiekimo 

nutraukimą ir 

įmonės 

patalpų parengimą 

paskelbus įmonės 

evakuaciją 

 

Atsakingas už 

materialinį techninį 

gelbėjimo ir 

evakuacijos darbų 

aprūpinimą 

 

8(37)451427 8(677)95229  

 

Atsakingų asmenų darbo vieta: direktoriaus kabinetas. 

 

 

12. CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

Civilinės saugos mokymas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2010-06-07 nutarimu Nr. 718 „Dėl civilinės saugos mokymo aprašo patvirtinimo“ 

(Žin., 2010, Nr. 68-3443). 

Civilinės saugos pratybos rengiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2010 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 1295 ,,Dėl civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 107-5537).  

Įstaigos darbuotojai vieną kartą per metus civilinės saugos pagrindų mokomi darbo 

vietoje, rengiamas žinių patikrinimas ir pildomas mokymų apskaitos dokumentai. Įvadinis civilinės 

saugos instruktavimas darbuotojui pravedamas jį priėmus į darbą, bet ne rečiau kaip vieną kartą per 

trejus metus rengiami vėlesni instruktažai. Norint susisteminti instruktavimą pildomas įvadinių 

(bendrųjų) civilinės saugos instruktavimų dokumentai.  

Atsakingi darbuotojai nustatytais terminais siunčiami į Priešgaisrinės apsaugos mokymo 

kursus.Darbuotojų mokymus praveda darbuotojas atsakingas už civilinę saugą įstaigoje. 

Lėšas civilinės saugos mokymui numatomos įstaigos metinėje išlaidų sąmatoje. 

 

13. CIVILINĖS SAUGOS  PRATYBŲ ORGANIZAVIMAS 

 

Civilinės saugos mokymas organizuojamas vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės  

2010-06-07 nutarimu Nr.718 „Dėl civilinės saugos mokymo aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 

68-3443). 

Civilinės saugos pratybos organizuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2010-09-08 nutarimu Nr. 1295 „Dėl civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašu“, ne 

rečiau kaip kartą per metus. Įvadinis civilinės saugos instruktavimas darbuotojui bus pravedamas jį 
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priėmus į darbą, bet ne rečiau kaip vieną kartą per trejus metus rengiami vėlesni instruktažai. Norint 

susisteminti instruktavimą pildomas įvadinių (bendrųjų) civilinės saugos instruktavimų dokumentai. 

 

 

 

14.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

          Planas peržiūrimas ir prireikus atnaujinamas, atsižvelgiant į darželio civilinės saugos 

sistemos parengčiai užtikrinti įtaką turinčius veiksnius (pvz., įvykus įvykiui, po civilinės saugos 

pratybų, atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams, 

ar įvykus kitiems pokyčiams, didinantiems galimų įvykių riziką ir mažinantiems darbuotojų 

saugumą), bet ne rečiau kaip kartą per metus. 

__________________ 
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 1 priedas 

PATVIRTINTA 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos direktoriaus 

2010 m. gruodžio 8 d. 

įsakymu Nr. 1-341 

  

CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS PAVOJINGOS AR YPAČ 

PAVOJINGOS UŽKREČIAMOSIOS LIGOS (EPIDEMIJOS AR PANDEMIJOS) METU 

  

1. Kilus pavojui užsikrėsti pavojinga ar ypač pavojinga užkrečiamąja liga: 

1.1. griežtai vykdykite asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų ir (ar) 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nurodymus bei rekomendacijas; 

1.2. be reikalo neikite iš namų, prireikus išeiti, jei turite, dėvėkite respiratorių arba vienkartinę 

kaukę; 

1.3. venkite masinio susibūrimo vietų ir artimo kontakto su kitais asmenimis; 

1.4. jei Jūsų darbas reikalauja nuolatinio kontakto su klientais ar pirkėjais, dėvėkite 

vienkartinę kaukę; 

1.5. venkite naudotis viešuoju keleiviniu transportu, eikite pėsčiomis arba važiuokite savo 

transportu, jei vykstate viešuoju transportu – dėvėkite respiratorių arba vienkartinę kaukę; 

1.6. griežtai laikykitės asmens higienos reikalavimų, dažnai plaukite rankas su muilu tekančiu 

šiltu vandeniu, ypač prieš valgymą; 

1.7. stebėkite savo bei artimųjų sveikatos būklę, pvz., matuokite kūno temperatūrą rytais ir 

vakarais; 

1.8. vartokite gerai termiškai apdorotą maistą, maisto produktus laikykite tinkamoje 

temperatūroje, venkite kryžminio maisto užterštumo; 

1.9. kiekvieną dieną vėdinkite patalpas, valykite grindis ir liečiamus paviršius drėgna šluoste, 

jei yra, naikinkite vabzdžius ir graužikus; 

1.10. įspėkite vaikus, kad neliestų nugaišusių paukščių ir graužikų, nežaistų su sergančiais ar 

net sveikai atrodančiais paukščiais, naminiais gyvūnais, neneštų jų į namus. 

2. Pajutę pavojingos ar ypač pavojingos užkrečiamosios ligos požymius: 

2.1. jei pradėjote karščiuoti, pajutote nuovargį, galvos ir kūno raumenų skausmus, nedelsdami 

kreipkitės į asmens sveikatos priežiūros specialistus; 

2.2. ligonį izoliuokite nuo šeimos narių atskirame gerai vėdinamame kambaryje arba 1 m 

atstumu atitverkite nuo aplinkinių ligonio lovą užuolaidomis ar pan.; 

2.3. su ligoniu turėtų bendrauti tik vienas šeimos narys, jis privalo dėvėti vienkartinę kaukę; 

2.4. ligonio slaugai naudokite vienkartines slaugos priemones, skirkite jam atskirus indus, 

patalynę, rankšluosčius, drabužius. 

  

_________________ 
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PATVIRTINTA 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos direktoriaus 

2010 m. gruodžio 8 d. 

įsakymu Nr. 1-341 

  

CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS KAITROS METU 

  

1. Artėjant kaitrai: 

1.1. apsirūpinkite šviesiais, natūralios medžiagos, laisvais, prakaitą sugeriančiais drabužiais; 

1.2. jei turite galimybę, įsirenkite namuose kondicionierių arba įsigykite ventiliatorių; 

1.3. pasirūpinkite geriamojo vandens atsargomis; 

1.4. jei gyvenate nuosavame name ir dažnai tenka būti lauke, pasirūpinkite pavėsine; 

1.5. pratinkite organizmą prie karščio palaipsniui, tai labai svarbu kūdikiams ir vaikams (iki 4 

metų), vyresnio amžiaus, turintiems antsvorio, sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis žmonėms; 

1.6. jei turite galimybę, išvažiuokite iš didmiesčio, ypač tai patartina mamoms su kūdikiais ir 

vaikais (iki 4 metų), vyresnio amžiaus, turintiems antsvorio, sergantiems širdies ir kraujagyslių 

ligomis žmonėms; 

1.7. pratinkite odą prie tiesioginių saulės spindulių palaipsniui ilgindami buvimo atokaitoje 

trukmę. 

2. Kaitros metu laikykitės bendrų rekomendacijų: 

2.1. dienos metu namuose langus uždenkite tamsiomis užuolaidomis, žaliuzėmis ar 

ritininėmis užuolaidomis. Vėdinti patalpas rekomenduojama nakties metu; 

2.2. daugiau laiko praleiskite vėsiose patalpose, be reikalo neikite į lauką, prireikus išeiti, 

stenkitės būti šešėlyje; 

2.3. ribokite buvimo karštyje trukmę, venkite saulėkaitos, tiesioginių saulės spindulių 

poveikio, ypač pavojinga užmigti saulės atokaitoje; 

2.4. ribokite fizinį aktyvumą, pasivaikščiojimams rinkitės rytinį ar vakarinį laiką; 

2.5. atviras kūno vietas tepkite apsauginiu kremu nuo saulės, nešiokite akinius su 

ultravioletinių spindulių filtrais; 

2.6. dėvėkite šviesius, natūralaus pluošto, laisvus, prakaitą sugeriančius drabužius. Lauke 

būtinai pridenkite galvą apdangalu arba dėvėkite kepurę, avėkite odinę avalynę; 

2.7. gerkite dažniau nei troškina, geriausiai tinka stipresnės mineralizacijos be angliarūgšties 

vanduo (mineralinis, mineralizuotas ar pasūdytas). Smarkiai išprakaitavus patartina vartoti 

pomidorų, citrusinių vaisių, slyvų sulčių; 

2.8. venkite alaus ir kitų alkoholinių gėrimų, skysčių su kofeinu, cukrumi ar saldikliais; 

2.9. valgykite lengvai pasisavinamą maistą, geriausiai – daug vaisių ir daržovių; 

2.10. jei turite gyvūnų, pasirūpinkite, kad jie neliktų be vandens ir pavėsio, nelaikykite jų 

atokaitoje. 

3. Patarimai darbdaviams: 

3.1. atkreipkite ypatingą dėmesį į darbuotojus, dirbančius lauko sąlygomis: parūpinkite 

natūralios medžiagos, prakaitą sugeriančių darbo drabužių, neleiskite darbuotojams dirbti išsirengus 

iki pusės, be galvos apdangalų; 

3.2. asmenims, dirbantiems fizinį darbą, patarkite judėti gerokai lėčiau negu paprastai. 

Sumažinkite darbo krūvį žmonėms, dirbantiems lauke, nes kuo sunkesnis darbas, tuo daugiau 

šilumos pasigamina žmogaus organizme; 

3.3. darbuotojams, dirbantiems karštyje, darykite specialias pertraukas vėsioje vietoje, kurių 

trukmę ir dažnumą nustatykite savo nuožiūra, tačiau ne rečiau nei kas 1,5 val.; 
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3.4. atkreipkite dėmesį, kad nuo perkaitimo dėl didelio fizinio krūvio karštyje daugiausia 

nukenčia žemdirbiai, statybininkai, kelininkai, sportininkai, kariai, pratybų metu dirbantys lauko 

sąlygomis. 

4. Per karščius žmonės dažniausiai nukenčia dėl nudegimų nuo saulės, perkaitimo, saulės 

smūgio: 

4.1. perkaitimo simptomai: 

4.1.1. aukšta kūno temperatūra (gali pakilti iki 38–41oC); 

4.1.2. odos paraudimas ir karščiavimas (oda neprakaituoja); 

4.1.3. galvos skausmas ir svaigimas, spengimas ausyse, pusiausvyros sutrikimas; 

4.1.4. stiprus ir padažnėjęs (iki 110–160 k/min.) pulsas ir kvėpavimas (per 20 k/min.); 

4.1.5. troškulys; 

4.1.6. mieguistumas, vangumas, nenoras judėti; 

4.1.7. tokiai būklei užsitęsus, blogėja smegenų kraujotaka, gali aptemti sąmonė, atsiranda 

insulto rizika. 

4.2. Pirmoji pagalba perkaitus: 

4.2.1. jei pajutote perkaitimo požymius ar pastebėjote kito žmogaus blogą savijautą, nelikite 

vienas ir nepalikite kito žmogaus vieno, o pasitelkite į pagalbą kitus asmenis; 

4.2.2. pajutę perkaitimo simptomus būtina kuo griečiau kviesti greitąją medicinos pagalbą 

arba nukentėjusįjį gabenti į artimiausią asmens sveikatos priežiūros įstaigą (ligoninę); 

4.2.3. apklokite ar įvyniokite nukentėjusįjį į sudrėkintą vandeniu (37oC) antklodę, paklodę, 

rankšluostį, nuolat juos drėkinkite, jo veidą vilgykite vėsiu vandeniu; 

4.2.4. kai kūno temperatūra nukris iki 37,5oC, drėgną antklodę, paklodę, rankšluostį pakeisite 

sausa ir duokite išgerti ko nors vėsaus; 

4.2.5. labai patogu naudoti specialią antklodę iš kelių motorinės transporto priemonės 

pirmosios pagalbos rinkinio, bet paguldyti ir apkloti nukentėjusįjį reikia taip, kad auksinė pusė šios 

antklodės būtų prie kūno (vėsintų jį), jei sidabrinė bus prie kūno, jį šildys; 

4.2.6. jei nukentėjusysis be sąmonės, guldykite jį ant šono, vėdinkite, niekuo negirdykite ir 

skubiai kvieskite greitąją medicinos pagalbą ar vežkite į artimiausią asmens sveikatos priežiūros 

įstaigą (ligoninę); 

4.3. saulės smūgio simptomai: 

4.3.1. galvos skausmas ir svaigimas, spengimas ausyse, mirgėjimas akyse; 

4.3.2. išbalusi oda, šaltas prakaitas, bendras silpnumas; 

4.3.3. pykinimas, vėmimas; 

4.3.4. padažnėjęs kvėpavimas ir pulsas; 

4.3.5. aukšta kūno temperatūra (gali pakilti iki 41oC); 

4.3.6. sąmonės netekimas, apalpimas; 

4.3.7. galima mirtis nuo edemos (smegenų paburkimo), jei nukentėjusiajam nesuteikiama 

pirmoji pagalba; 

4.4. pirmoji pagalba esant saulės smūgiui: 

4.4.1. skubiai išveskite ar išneškite nukentėjusįjį iš karštos aplinkos į pavėsį ar vėsią vietą; 

4.4.2. paguldykite jį truputį pakelta galva arba pasodinkite; 

4.4.3. atsagstykite ir atlaisvinkite drabužius, ypač apykaklę; 

4.4.4. vėdinkite vėduokle, ventiliatoriumi ar kita priemone; 

4.4.5. apipurkškite ar suvilgykite veidą vandeniu; 

4.4.6. ant galvos dėkite šaltą kompresą, jei yra galimybė, su ledu; 

4.4.7. pasiūlykite atsigerti; 

4.4.8. jei nukentėjusįjį pykina, duokite išgerti ko nors rūgštaus (pvz., vandens su citrinos 

sultimis); 
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4.4.9. jei nukentėjusysis be sąmonės, guldykite ant šono, vėdinkite, nieko negirdykite ir 

skubiai kvieskite greitąją medicinos pagalbą ar vežkite į artimiausią asmens sveikatos priežiūros 

įstaigą (ligoninę). 

 

 

_________________ 

KAIP ELGTIS PUOLANT BITĖMS, ŠIRŠĖMS, VAPSVOMS IR KAMANĖMS 

 

Įgėlimo rimtumą lemia keletas faktorių: vabzdžio rūšis, įgėlimų vieta kūne, įgėlimų 

skaičius bei žmogaus jautrumas. Įgėlimo išvengti ne visuomet įmanoma, bet atsargus elgesys gali 

padėti. 

 

Kaip apsisaugoti nuo vabzdžių įkandimų. Atsargiai vaikščiokite basi po žydinčią 

pievą. Atsiminkite, kad geliančiąsias skraiduoles vilioja prakaito kvapas, ryškių spalvų gėlėti 

drabužiai. Venkite vietų, kur formuojamos gyvatvorės, pjaunama ar šienaujama žolė. Atvirose 

vietose atsargiai valgykite ledus, gerkite kvapius ir saldžius gėrimus. Nebūkite arti avilio, ypač 

bičių išskridimo iš avilio juostoje. Neerzinkite vabzdžių, nesistenkite jų vaikyti. Lėtai, be panikos, 

nedarydami staigių judesių, nemosikuodami rankomis, atsitraukite (jei įmanoma į patalpą, kurioje 

galima užsidaryti). 

 

Įgėlus vabzdžiui: 

• Pasišalinkite iš vietos, kurioje jus sugėlė. Pavojaus atveju bitė paskleidžia kvapą, kuris 

privilioja kitas bites. Jei liksite įvykio vietoje, jus gali vėl sugelti. 

• Kuo skubiau kvieskite greitąją medicinos pagalbą, jei žmogus alergiškas vabzdžių 

įkandimams arba atsirado alerginė reakcija (odos bėrimas, pabrinkimas, oda blykšta arba rausta, 

sutrinka kalba - tampa neaiški, nerišli, pasunkėja ar sutrinka kvėpavimas, prasideda švokštimas, 

galvos svaigimas, bendras silpnumas, pereinantis į mieguistumą, pykinimas, vėmimas, 

viduriavimas, drebulys, šaltkrėtis, pakyla temperatūra, greitėja pulsas, krinta kraujospūdis, 

netenkama sąmonės). Darykite dirbtinį kvėpavimą ir išorinį širdies masažą jei sustojo kvėpavimas 

ar širdies darbas. 

• Stenkitės kuo greičiau pašalinti geluonį. Bitės įgėlimo vietoje palieka geluonį ir gali 

įgelti tik vieną kartą. Tuo tarpu vapsvos, širšės geluonies nepalieka ir gali gelti daug kartų. Jei 

geluonis liko, kaip galima greičiau ištraukite jį staigiu judesiu ar bandykite pašalinti geluonį 

braukdami per jį nagu arba peiliu. Traukdami stenkitės nespausti gale esančio nuodų maišelio, kad 

nuodai neištekėtų. Įkastos vietos su geluonimi nespauskite, nes taip jo nepašalinsite, tik įspausite į 

organizmą papildomą dozę nuodų. 

• Nuimkite visus papuošalus (žiedus, apyrankes, kojų papuošalus), nes sugelta galūnė gali 

sutinti. 

• Įgėlimo vietą nuplaukite vandeniu ir muilu. 

• Dėkite šaltą kompresą - šaltą vandenį arba ledą, įvyniotą į audeklą (tiesiogiai ant odos 

ledo dėti negalima) - tai gali padėti sumažinti tinimą, niežulį bei skausmą. 

          Parengta pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo valdybos prie VRM informaciją  

 

 

 

 

________________ 
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PATVIRTINTA 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos direktoriaus 

2010 m. gruodžio 8 d. 

įsakymu Nr. 1-341 

  

CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS SPEIGO METU 

  

1. Artėjant dideliam speigui: 

1.1. pasirūpinkite vandens, maisto ir kuro atsargomis; 

1.2. jei turite galimybę, įsigykite šildymo prietaisus; 

1.3. pasirūpinkite šiltais drabužiais ir avalyne. 

2. Jei oras labai atšąla ir pučia stiprus vėjas: 

2.1. be reikalo neikite į lauką, stenkitės likti šiltose patalpose. Prireikus išeiti, būkite kuo 

trumpiau; 

2.2. be reikalo nevykite į tolimas keliones, jei vykstate, važiuokite ne vienas; 

2.3. venkite didelio fizinio krūvio, nedirbkite jokių sunkių darbų šaltyje, ypač jei sergate 

širdies ligomis ar turite padidėjusį kraujospūdį; 

2.4. jei einate į lauką, patepkite nepridengtas kūno vietas (ausis, nosį, skruostus) riebiu kremu, 

į kurio sudėtį neįeina vanduo. Anksčiau nušalusias kūno vietas ypač gerai saugokite. Neikite į lauką 

ką tik nusiprausę ar išsimaudę. Apsirenkite šiltai ir patogiai (geriausiai tinka drabužiai iš vilnos), 

viršutinis drabužių sluoksnis turėtų būti neperpučiamas vėjo. Avėkite šiltą ne per ankštą avalynę, 

mūvėkite vilnones kojines, tinkamai apsaugokite rankas (venkite pirštuotų pirštinių); 

2.5. jei šaltyje tenka ko nors laukti, negalima stovėti ar sėdėti ramiai, reikia kuo daugiau 

judėti, mosuoti rankomis, šokinėti ar pan.; 

2.6. pajutę, kad šąla veidas, darykite grimasas, t. y. mankštinkite veido raumenis, patrinkite 

šąlančius skruostus, ausis, nosį, judinkite kojų pirštus; 

2.7. stenkitės nesuprakaituoti ir nesušlapti, jei drabužiai sušlapo, nedelsdami pakeiskite juos 

sausais; 

2.8. valgykite šiltą, kaloringesnį maistą, gerkite šiltų skysčių, venkite alkoholio; 

2.9. nesinaudokite savos gamybos elektros šildymo prietaisais, nejunkite kelių elektros 

prietaisų į vieną elektros lizdą ir nepalikite jų įjungtų į tinklą be priežiūros; 

2.10. sušalimo simptomai: 

2.10.1. šiurpulys; 

2.10.2. kūno temperatūros sumažėjimas (mažiau kaip +35oC); 

2.10.3. žmogus tampa abejingas, mieguistas, sustingęs, nebegali aiškiai mąstyti ir gerai judėti; 

2.10.4. sulėtėja širdies veikla ir kvėpavimas; 

2.11. pirmoji pagalba sušalus: 

2.11.1. eikite (neškite sušalusįjį) kuo greičiau į kambario temperatūros patalpą; 

2.11.2. nusirenkite (nurenkite) drabužius; 

2.11.3. pamatuokite kūno temperatūrą, jei ji žemesnė nei +35oC, nedelsdami kvieskite greitąją 

medicinos pagalbą; 

2.11.4. pirmiausia sušildykite krūtinę, kaklą, galvą, kirkšnis. Sušalus galima šildytis vonioje 

+20oC vandens temperatūroje, per 10–30 min. vandens temperatūrą keliant iki +37oC. Jei vonios 

nėra, dėkite šiltus kompresus ant viso kūno (sudrėkinta drungname vandenyje antklodė arba 

tvarsčiai keičiami kas 2–3 min.). Ypač gerai sušildo kito, nesušalusio žmogaus, kūno šiluma. Po to 

sušalusįjį užklokite šilta sausa antklode; 
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2.12. nušalimo simptomai – nepridengtų kūno vietų (dažniausiai – ausys, nosis, skruostai) 

audinių pakenkimas. Nušalusi vieta praranda jautrumą, pakinta jos spalva; 

2.13. pirmoji pagalba nušalus: 

2.13.1. kuo greičiau eikite (arba padėkite nukentėjusiajam patekti) į šiltą patalpą; 

2.13.2. sušildykite nušalusią kūno dalį: įmerkite pažeistą vietą į kambario temperatūros 

vandenį arba dėkite ant jos kambario temperatūros tvarsčius (pakanka 20–30 min.). Jei žmogus 

nušalo rankas, numaukite žiedus ir nusekite laikrodžius; 

2.13.3. gerkite šiltus ir saldžius gėrimus; 

2.13.4. nedaug nušalusias kūno vietas, kai arti nėra šiltų patalpų, šildykite delnais arba 

glauskite prie šiltos kūno dalies; 

2.13.5. nušalusių vietų netrinkite (ypač sniegu). Draudžiama nušalusias vietas šildyti 

tiesiogine šiluma (glausti prie radiatorių, guminių šildyklių, merkti į karštą vandenį ir pan.); 

2.13.6. atšildymą galima užbaigti, kai nušalusių kūno dalių oda suminkštėja ir grįžta jutimai; 

2.13.7. jei šildant atsiranda pūslių, nustokite šildyti. Nušalusią vietą uždenkite steriliu tvarsčiu 

ir sutvarstykite. Sutvarstytą kūno dalį (jei tai įmanoma) susukite į minkštą, storą audinį. Malšinkite 

skausmą, skubiai kreipkitės į greitąją medicinos pagalbą ar nukentėjusįjį vežkite į artimiausią 

asmens sveikatos priežiūros įstaigą (ligoninę); 

2.13.8. jei nušalusi vieta neatgauna jautrumo, kvieskite asmens sveikatos priežiūros 

specialistus. 

  

_________________ 
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PATVIRTINTA 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos direktoriaus 

2010 m. gruodžio 8 d. 

įsakymu Nr. 1-341 

  

CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS KILUS URAGANUI 

  

1. Artėjant uraganui (labai stipriam vėjui): 

1.1. uždarykite duris, langus, orlaides, dūmtraukių sklendes, uždenkite vėdinimo angas; 

1.2. užgesinkite ugnį krosnyje, išjunkite iš elektros tinklo naudojamus elektros prietaisus ir 

dujas, pasiruoškite galimiems elektros tiekimo sutrikimams; 

1.3. iš balkonų išneškite lengvus daiktus arba juos gerai pritvirtinkite; 

1.4. sutvirtinkite laikinus pastatus, statinius, mechanizmus, laikinas konstrukcijas, įrenginius, 

pavėjinėje namo pusėje sutvirtinkite stogą; 

1.5. atidėkite planuotas keliones; 

1.6. nepalikite automobilių prie didelių medžių; 

1.7. jei gyvenate kaime, gyvulius nuveskite į tvartus, uždarykite tvartų duris; 

1.8. pasirūpinkite maisto ir vandens atsargomis 2–3 dienoms, taip pat namuose turėkite 

mobilųjį telefoną, žibintuvėlį, atsarginių elementų, radijo imtuvą, žvakių. 

2. Uragano (labai stipraus vėjo) metu: 

2.1. likite uždarose patalpose arba, jei esate lauke, eikite į vidų; 

2.2. nepalikite gyvenamosios vietos be ypatingos priežasties; 

2.3. jei esate pastate, pasitraukite nuo langų į mažiau pavojingas vietas: prie vidinės pastato 

sienos, į koridorių, vonios kambarį ir pan.; 

2.4. jei esate gatvėje, laikykitės kaip galima toliau nuo lengvos konstrukcijos pastatų, tiltų, 

estakadų, elektros perdavimo linijų, medžių, upių, ežerų ir pramonės objektų. Kad apsisaugotumėte 

nuo lekiančių nuolaužų, naudokitės faneros, kartono ar plastikinėmis dėžėmis, lentomis ar kitais 

pasitaikiusiais daiktais. Neikite į apgriautus pastatus; 

2.5. jei gyvenate mediniuose ar lengvos konstrukcijos namuose, slėpkitės rūsiuose; 

2.6. nesiartinkite prie nutrūkusių elektros laidų. 

3. Patarimai darbdaviams: 

3.1. perspėkite darbuotojus apie artėjantį pavojingą hidrometeorologinį reiškinį ir 

informuokite, kokie darbai turi būti nutraukti; 

3.2. pasirūpinkite, kad būtų sutvirtinti laikini pastatai ir konstrukcijos, taip pat mechanizmai ir 

įrenginiai; 

3.3. sustabdykite krovos darbus su kranais ir kituose objektuose, nedirbkite su atvira ugnimi; 

3.4. svarbesniuose objektuose patikrinkite avarinius elektros energijos šaltinius, pasirūpinkite 

kuro atsargomis ir pasirenkite gamybos proceso avariniam sustabdymui. 

  

_________________ 
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departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos direktoriaus 

2010 m. gruodžio 8 d. 

įsakymu Nr. 1-341 

  

CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS KILUS RADIACINIAM 

PAVOJUI 

  

1. Kilus radiaciniam pavojui dėl branduolinės avarijos ar panaudoto branduolinio ar 

radiologinio sprogstamojo įtaiso ar bombos, dėl kurio susidarė radioaktyviųjų medžiagų dalelių 

debesis: 

1.1. klausykite pranešimų per Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą; 

1.2. nepasiduokite panikai, perspėkite artimuosius, kaimynus; 

1.3. jei važiuojate automobiliu – sandariai uždarykite langus, išjunkite vėdinimo ir šildymo 

sistemas, ventiliatorius, užsidenkite kvėpavimo takus. Skubėkite namo ar į darbą, ar į kitą 

visuomeninį pastatą, jei esate netoli. Jei visuomeninių pastatų pasiekti neįmanoma, sustokite 

saugioje vietoje, jei karšta – pavėsyje ir, išjungę automobilio variklį, klausykite radijo pranešimų. 

Toliau važiuoti ar išlipti galite, tik kai bus paskelbtas atitinkamas pranešimas; 

1.4. jei esate netoli nelaimės, sprogimo vietos – nelieskite jokių daiktų, jie gali būti 

radioaktyvūs: 

1.5. negerkite, nevalgykite, nerūkykite užterštoje vietoje ar šalia jos; 

1.6. jei esate lauke, eikite į vidų; 

1.7. jei esate uždarose patalpose, kurių sienos ir langai nepažeisti, pasirinkite slėptuve vidinėje 

pastato dalyje esančią patalpą su kuo mažiau langų arba eikite į rūsį. Jei langai išdužę – pagal 

galimybę pasirinkite kitą saugų kambarį, esantį pastato gilumoje; 

1.8. išjunkite vėdinimo, oro tiekimo, kondicionavimo sistemas, uždarykite langus, orlaides, 

dūmtraukių sklendes, uždenkite vėdinimo angas, patikrinkite, ar nėra plyšių, užsandarinkite lipnia 

juosta būsto langus ir duris; 

1.9. pasirūpinkite vaikais ir kitais artimaisiais, kuriems reikia pagalbos; 

1.10. jei būtina išeiti į lauką, saugokite kvėpavimo takus nuo dulkių ir dūmų: užsidenkite 

vienkartine kauke, nosine ar rankšluosčiu. Jei turite, dėvėkite dujokaukę ar respiratorių; 

1.11. suvarykite netoli esančius gyvulius, naminius gyvūnus į tvartus, pastatus, uždarykite 

šiltnamius, uždenkite šulinius; 

1.12. grįžę iš lauko, būtinai nusivilkite viršutinius drabužius, nusiaukite batus ir, sudėję juos į 

polietileninį maišą, išneškite iš gyvenamųjų patalpų. Tada kruopščiai su muilu nusiprauskite duše, 

ypač atidžiai būtina išsitrinkti galvą; 

1.13. kruopščiai nuprauskite lauke buvusius naminius gyvūnus (kates, šunis ir kt.); 

1.14. valgyti ir gerti galima tik maistą ir gėrimus, kurie buvo sandariai uždaryti – konservus, 

gėrimus buteliuose, sandariose pakuotėse. Kitą maistą ir vandenį bus galima vartoti leidus 

visuomenės sveikatos specialistams; 

1.15. jei nurodyta evakuotis, pasiimkite būtiniausius daiktus: 

1.15.1. pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlę. Nepamirškite reguliariai vartojamų vaistų; 

1.15.2. dokumentus (pasas, gimimo ir santuokos liudijimas, atestatas, diplomas, nuosavybės 

dokumentai); 

1.15.3. pinigus (grynieji pinigai, kreditinės kortelės, vertybiniai popieriai, brangenybės); 
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1.15.4. šeimos relikvijas, kelias nuotraukas; 

1.15.5. ilgai negendančių maisto produktų (2–3 dienoms); 

1.15.6. geriamojo vandens; 

1.15.7. reikalingų drabužių (pagal sezoną); 

1.15.8. tualetinius reikmenis; 

1.15.9. asmeninės apsaugos priemones (jei turite); 

1.15.10. nešiojamąjį radijo imtuvą ir žibintuvėlį, atsarginius elementus, degtukus, konservų 

atidarytuvą; 

1.15.11. mobilųjį telefoną ir jo įkroviklį; 

1.16. jei radioaktyviajame debesyje ar jo iškritose yra radioaktyviojo jodo, civilinės saugos 

specialistai, siekdami apsaugoti skydliaukę, rekomenduoja atlikti jodo profilaktiką. Jodo tabletes 

pradėkite vartoti tik tuomet, kai apie tai bus paskelbta per visuomenės informavimo priemones. 

Jodo profilaktika – tai kalio jodido (KI) arba kalio jodato (KIO3) tablečių (kai jų nėra, tinka 5 % 

jodo tinktūra) vartojimas. Stabiliojo jodo preparatų vienkartinė paros dozė žmonių grupėms: 

1.16.1. suaugusieji iki 40 metų (tarp jų nėščios ir maitinančios moterys) ir 13–16 metų 

paaugliai išgeria 130 mg kalio jodido arba 170 mg kalio jodato; 

1.16.2. vaikams nuo 3 iki 12 metų skiriama 65 mg kalio jodido arba 85 mg kalio jodato, tai 

sudaro pusė suaugusiųjų dozės; 

1.16.3. kūdikiams nuo 1 mėnesio iki 3 metų duodama 30–35 mg kalio jodido arba 40–45 mg 

kalio jodato. Tai ketvirtis suaugusiųjų dozės; 

1.16.4. naujagimiams iki 1 mėnesio skiriama 15 mg kalio jodido arba 20 mg kalio jodato. Tai 

aštuntadalis suaugusiųjų dozės; 

1.17. vienkartinė stabiliojo jodo dozė apsaugo skydliaukę 24 valandas. Naujagimiams iki 1 

mėnesio amžiaus skiriama vienkartinė stabiliojo jodo dozė. Nėščioms ir maitinančioms moterims – 

ne daugiau kaip dvi vienkartinės dozės. Kitoms gyventojų grupėms gali būti skiriamos kelios 

vienkartinės dozės, bet ne daugiau kaip 10. Geriausia jodo tabletes gerti po valgio. Vaikams patogu 

jas duoti ištirpintas bet kokiame gėrime ar skystuose vaikų maisto produktuose. Ištirpintos tabletės 

išgeriamos nedelsiant, nes greitai tampa neaktyvios. 

1.18. neturint tablečių, galima vartoti 5 % jodo tinktūrą: vaikams iki 2 metų 1–2 lašai 5 % 

jodo tinktūros skiriami 3 kartus per dieną ne ilgiau kaip 7 paras. Vaikams nuo 2 metų ir 

suaugusiesiems skiriami 3–5 lašai 5 % jodo tinktūros 3 kartus per dieną ne ilgiau kaip 7 paras; 

1.19. stabiliojo jodo preparatai veikia tik skydliaukę, bet neapsaugo nuo kitų 

jonizuojančiosios spinduliuotės rūšių poveikio. Be to, dalis žmonių yra alergiški jodui ar turi 

skydliaukės susirgimų. Tokiu atveju siūlome iš anksto pasikonsultuoti su gydytoju; 

1.20. būkite įsijungę Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą, klausykite 

skelbiamų pranešimų bei vykdykite civilinės saugos rekomendacijas. 

2. Jei radote neįprastomis aplinkybėmis (transporto avarijos metu, viešoje vietoje ir t.t.) ar 

pamatėte daiktą, pažymėtą radioaktyviuoju ženklu: 

2.1. nedelsdami skambinkite bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 ir informuokite apie 

radinį; 

2.2. laikykitės kuo toliau nuo daiktų, pažymėtų radioaktyvumo ženklu, bet kokio regimo 

dūmų ar garų šaltinio; 

2.3. nelieskite jokių daiktų, esančių aplinkui, nes jie gali būti radioaktyvūs; 

2.4. kuo skubiau išeikite iš pavojingos zonos. Eikite prieš vėją nuo įvykio vietos. Saugus 

nuotolis nuo galimai užterštos zonos ribos – mažiausiai 30–50 metrų; 

2.5. patarkite žmonėms kuo toliau pasitraukti nuo įvykio vietos, kol atvyks specialiosios 

tarnybos; 

2.6. sužeistieji įvykio vietoje taip pat gali būti užteršti radioaktyviosiomis medžiagomis; 

2.7. negerkite, nevalgykite, nerūkykite zonoje, kurioje esate, nes ji gali būti užteršta; 
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2.8. laukite, jei įmanoma, saugioje vietoje atvykstančių tarnybų ir informuokite jas apie įvykio 

aplinkybes; 

2.9. jei išėjote anksčiau nei atvyko specialistai, grįžę namo, pasikeiskite viršutinius drabužius 

ir sudėkite juos į polietileninį maišą, nusiplaukite rankas, nusiprauskite veidą, jei turite galimybę – 

nusiprauskite duše ir klausykite skelbiamų per Lietuvos nacionalinį radiją ar televiziją pranešimų ir 

vykdykite civilinės saugos rekomendacijas. 

  

_________________ 
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PATVIRTINTA 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos direktoriaus 

2010 m. gruodžio 8 d. 

įsakymu Nr. 1-341 

  

CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS KILUS ORO PAVOJUI 

  

1. Kilus oro pavojaus (tiesioginei priešo užpuolimo) grėsmei: 

1.1. klausykite pranešimų per Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą; 

1.2. nepasiduokite panikai, perspėkite artimuosius, kaimynus; 

1.3. išjunkite iš elektros tinklo nenaudojamus elektros prietaisus, dujas ir vandenį; 

1.4. su savimi pasiimkite dokumentus, pinigus, maisto produktų, vandens, turimas asmeninės 

apsaugos priemones, būtiniausių vaistų, apsirenkite ir skubėkite į artimiausią kolektyvinės apsaugos 

statinį ar kitą priedangą; 

1.5. jei liekate namuose, imkitės apsaugos priemonių: užgesinkite šviesą, užtraukite 

užuolaidas, lipnia juosta ar kt. apklijuokite langų stiklus, įsiveskite į vidų savo augintinius, 

persikelkite į kambarį be langų (jei toks yra) arba slėpkitės rūsyje ar kitoje priedangoje. 

2. Sprogimo vietoje (arba po sprogimo): 

2.1. kriskite ant žemės ir rankomis prisidenkite galvą, jei yra galimybė, pasinaudokite 

priedanga. Priedangą šiuo atveju reikėtų rinktis iš arčiausiai esančių daiktų, tai gali būti pastatas, 

griovys, dauba, medis ar net šaligatvio bordiūras; 

2.2. nugriaudėjus sprogimui neskubėkite palikti priedangos, kai kurios skeveldros išsilanksto 

ir nukrenta netoli sprogimo vietos po keliolikos sekundžių, taip pat gali sprogti kiti (antriniai) 

sprogstamieji užtaisai; 

2.3. įsitikinę, kad skeveldros daugiau nekrenta, nedelsdami pasišalinkite saugiu atstumu. Jei 

sprogimas įvyko pastate, naudokitės avariniais išėjimais. Naudotis liftais griežtai draudžiama; 

2.4. jei yra sužeistų asmenų, padėkite jiems evakuotis į saugią vietą ir suteikite pirmąją 

medicinos pagalbą. Pasirinkdami saugią vietą, atkreipkite dėmesį į pažeistas pastatų konstrukcijas, 

nes pastatas ar jo dalis gali sugriūti; 

2.5. nelieskite įtartino daikto ar sprogmens; 

2.6. padėkite valyti griuvėsius, kelius, šalinti oro antpuolio padarinius. 

  

_________________ 
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PATVIRTINTA 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos direktoriaus 

2010 m. gruodžio 8 d. 

įsakymu Nr. 1-341 

  

CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS ESANT BIOLOGINEI 

TARŠAI 

  

1. Esant biologinei taršai: 

1.1. klausykite pranešimų per Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą; 

1.2. nepasiduokite panikai; 

1.3. nevartokite produktų, kurie nėra termiškai apdoroti, arba naudokite tik tuos produktus, 

kurie buvo sandariai uždaryti, vartokite tik virintą vandenį; 

1.4. laikykitės asmens higienos reikalavimų; 

1.5. patalpas ir liečiamus paviršius valykite drėgna šluoste; 

1.6. pajutę pirmuosius sveikatos sutrikimus: pykinimą, vėmimą, viduriavimą, kylančią 

temperatūrą – tuoj pat kreipkitės į asmens sveikatos priežiūros specialistus. 

2. Kilus įtarimui, kad į aplinką pateko biologinis agentas: 

2.1. išjunkite patalpoje ar teritorijoje esančius ventiliatorius ir pastato oro kondicionavimo 

sistemą; 

2.2. nedelsdami palikite patalpą ar teritoriją; 

2.3. patalpoje sandariai uždarykite duris ir langus arba aptverkite vietovę, kur gali būti 

biologinis agentas, stenkitės, kad į patalpą ar teritoriją niekas neįeitų; 

2.4. nedelsdami praneškite savo institucijos vadovui ir skambinkite bendruoju pagalbos 

telefono numeriu; 

2.5. surašykite visus kambaryje, patalpoje ar teritorijoje buvusius asmenis, kad atsakingų 

institucijų specialistai galėtų nedelsdami vykdyti židinio lokalizavimo, padarinių šalinimo darbus ir 

teikti skubią medicinos pagalbą. 

  

_________________ 
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PATVIRTINTA 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos direktoriaus 

2010 m. gruodžio 8 d. 

įsakymu Nr. 1-341 

  

CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS GAVUS ĮTARTINĄ LAIŠKĄ 

AR PAKETĄ SU MILTELIAIS IR JIEMS IŠSIBARSČIUS 

  

1. Gavus įtartiną laišką ar paketą su milteliais ir jiems išsibarsčius: 

1.1. nekratykite, nepurtykite, neprakirpkite ir neišimkite laiško ar paketo turinio; 

1.2. nebandykite valyti miltelių, jų uostyti, liesti; 

1.3. išjunkite ventiliatorius ir pastato oro kondicionavimo sistemą; 

1.4. užsimaukite apsaugines pirštines; 

1.5. nedelsdami uždenkite išsibarsčiusius miltelius drabužiais, popieriumi, šiukšlių dėže ar kt.; 

1.6. išeikite iš patalpos ir sandariai uždarykite duris ir langus arba aptverkite vietovę, kurioje 

rastas įtartinas laiškas ar paketas, neleiskite įeiti kitiems asmenims; 

1.7. nusiplaukite rankas su muilu; 

1.8. kuo greičiau nusivilkite užterštus drabužius ir sudėkite juos į plastikinį maišą; 

1.9. kuo greičiau nusiprauskite duše su muilu. Nenaudokite chlorkalkių ar kitų dezinfekavimo 

medžiagų; 

1.10. surašykite visus žmones, buvusius tame kambaryje ar teritorijoje, ypač tuos, kurie turėjo 

tiesioginį kontaktą su milteliais; 

1.11. jei esate namie, skambinkite bendruoju pagalbos telefono numeriu; 

1.12. jei esate darbovietėje, praneškite apie įvykį savo institucijos vadovui ir skambinkite 

bendruoju pagalbos telefono numeriu. 

2. Įtartino paketo ar laiško požymiai: 

2.1. pernelyg didelės pašto išlaidos; 

2.2. ranka rašytas ar prastai išspausdintas adresas; 

2.3. iškirptos ir priklijuotos spausdintos raidės; 

2.4. rašybos klaidos; 

2.5. nėra atgalinio adreso; 

2.6. riebalinės dėmės, išblukusios spalvos; 

2.7. didelis svoris; 

2.8. kreivas ar grublėtas vokas; 

2.9. išsikišę laidai ar aliuminio folija; 

2.10. pernelyg didelės saugos medžiagos (maskuojamosios juostos, virvės ir pan.); 

2.11. tiksėjimo garsas; 

2.12. pažymėtas užrašu „personalinis“ arba „konfidencialus“. 

  

_________________ 
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2 priedas 

 

 

 

REKOMENDACIJOS KAIP PASIGAMINTI IR NAUDOTI MARLĖS-VATOS AR VIEN 

MARLĖS KAUKĘ 

(RAIŠTĮ). 

       Marlės-vatos kaukė (raištis) gaminama iš 50x100 cm dydžio marlės gabalo. 

Jo viduryje, 20x30 cm plote, paklojamas 2 cm storio vatos sluoksnis. Neapdėti vata marlės 

kraštai per visą ilgį iš abiejų pusių užlenkiami ant vatos, o marlės galai (apie 30-35 cm) perkerpami 

per vidurį, kad iš kiekvieno galo pasidarytų po du raištelius. Jie apsiuvami. 

Jei nėra vatos, tokią kaukę galima pasidaryti vietoj vatos įklojant 4-6 sluoksnių marlės 

gabalą (20-30 cm). 

      Marlės-vatos ar vien marlės kaukė pridedama prie veido taip, kad apatinis kraštas uždengtų 

smakro apačią, viršutinis siektų akių įdubas, o burna ir nosis būtų gerai uždengti. 

      Apatiniai kaukės raišteliai surišami ant viršugalvio, viršutiniai – ant pakaušio. Tarp veido 

ir kaukės susidarę laisvesni tarpai užkamšomi vatos gniužulėliais. 
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3 priedas 
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4 priedas 

 

CIVILINĖS  SAUGOS SIGNALAI IR JŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

CIVILINĖS SAUGOS SIGNALAI 

  

1.    Gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir 

ūkio subjektams (toliau – civilinės saugos sistemos subjektai) perspėti apie gresiančią ar 

susidariusią ekstremaliąją situaciją naudojami šie civilinės saugos signalai: 

1.1. Įspėjamasis garsinis signalas: 

1 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Civilinės saugos signalo 

pavadinimas 

Civilinės saugos signalo reikšmė 

1. „Dėmesio visiems“ 

  

Įspėjamasis 3 min. trukmės pulsuojančio kaukimo 

garsinis signalas, skelbiamas gyventojams apie 

gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją 

perspėti arba apie būsimą svarbų 

pranešimąinformuoti atliekant perspėjimo sirenomis 

sistemos patikrinimą ar vykstant civilinės saugos 

pratyboms. Išgirdę signalą, gyventojai privalo 

įsijungti radijo imtuvą ar televizorių ir išklausyti 

informaciją, kuri leistų imtis priemonių, siekiant 

apsaugoti save ir išvengti galimos žalos ar ją 

sušvelninti 

  

1.2. Įspėjamieji balsu skelbiami signalai: 

2 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Civilinės saugos signalo 

pavadinimas 

Civilinės saugos signalo reikšmė 

1.   „Dėmesio visiems“ Balsu skelbiamas signalas, kuriuo pranešama apie 

netrukus būsimą svarbų pranešimą 

2.   „Cheminis pavojus“ Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie realų 

ar gresiantį cheminės taršos pavojų atitinkamoje 

teritorijoje 

3.   „Radiacinis pavojus“ Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie realų 

ar gresiantį radioaktyviosios taršos pavojų 

atitinkamoje teritorijoje 

4.   „Katastrofinis užtvindymas“ Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie 

katastrofinio užtvindymo grėsmę dėl galimos avarijos 

Kauno hidroelektrinėje. Šis signalas skelbiamas 

Kauno m. ir Kauno r., Šakių, Jurbarko, Šilutės r., 

Pagėgių sav.  gyventojams, savivaldybių 

institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms, ūkio 

subjektams, kuriems gresia tiesioginis užtvindymas 

5.   „Potvynio pavojus“ Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie 

potvynio grėsmę dėl polaidžio ar intensyvių liūčių 

pakilus   upėse vandens lygiui iki pavojingos ribos 

6.   „Uragano pavojus“ Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie 
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artėjantį hidrometeorologinį reiškinį, galintį sukelti 

ekstremaliąją situaciją 

7.   „Oro pavojus“ Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie 

gresiantį oro antpuolį 

8.   „Perspėjimo sistemos 

patikrinimas“ 

Balsu skelbiamas signalas, kuriuo pranešama apie  

vykdomą  Perspėjimo sirenomis sistemos patikrinimą 

CIVILINĖS SAUGOS SIGNALŲ NAUDOJIMO TVARKA 

  

2.    Įspėjamasis garsinis ir įspėjamieji balsu skelbiami  signalai (išskyrus signalą „Oro 

pavojus“), atsižvelgiant į gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos mastą, pobūdį ir 

galimą grėsmės poveikį, gyventojams ir civilinės saugos sistemos subjektams perspėti perduodami: 

2.1. gresiant ar susidarius valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, – valstybės 

ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo ar Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 

prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamentas) sprendimu; 

2.2. gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, – savivaldybės 

administracijos direktoriaus ar jo paskirto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų 

vadovo sprendimu; 

2.3. gresiant ar įvykus didelei pramoninei, branduolinei, radiologinei avarijai, 

branduoliniam incidentui veiklos vykdytojų valdomuose pavojinguosiuose objektuose, valstybės 

įmonėje Ignalinos atominėje elektrinėje ar įvykus avarijai ūkio subjektų valdomuose hidrotechnikos 

statiniuose (toliau – Sąrašo subjektai), – šių Sąrašo subjektų vadovų ar jų įgaliotų asmenų 

sprendimu.  Įspėjamasis garsinis ir įspėjamieji balsu skelbiami signalai perduodami gyventojams ir 

civilinės saugos sistemos subjektams, patenkantiems į galimos taršos, pavojaus ar užtvindymo zoną. 

3.    Gresiant ar susidarius valstybės ar savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai ar      

susidarius 2.3 papunktyje įvardytai situacijai, civilinės saugos sistemos subjektų darbuotojams 

perspėti įspėjamasis garsinis ir įspėjamieji balsu skelbiami signalai perduodami šių civilinės saugos 

sistemos subjektų vadovų sprendimu. 

4.    Įspėjamasis balsu skelbiamas signalas „Oro pavojus“ perduodamas Lietuvos 

Respublikos kariuomenės vadovybės sprendimu gresiant oro antpuoliui. 

5.    Įspėjamieji balsu skelbiami signalai perduodami: 

5.1. iš anksto įrašyti į sirenų valdiklius per elektronines sirenas pakaitomis su įspėjamuoju 

garsiniu signalu tokia tvarka: 45 sek. – įspėjamasis garsinis signalas, 15 sek. – įspėjamasis balsu 

skelbiamas signalas. Tai kartojama 3 kartus. Bendra trukmė ne ilgesnė kaip 3 min.  

  

5.2.   praėjus 3 min. po įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per nacionalinius, 

regioninius ir vietinius transliuotojus, civilinės saugos sistemos subjektų garsines avarinio 

signalizavimo sistemas. Šiais signalais perduodamų pranešimų formos turi atitikti Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 

14 d. įsakymu Nr. 1-230 „Dėl  Perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją 

priemonių, gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų 

perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją ir informavimo civilinės saugos 

klausimais tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas pranešimo apie įvykį formas. 

6.    Esant techninėms galimybėms, pranešimas apie įvykį gali būti perduodamas per 

televizijos programą (-as) bėgančiąja eilute. 

7.    Pranešimas apie įvykį turi būti pertvarkytas į trumpąjį perspėjimo pranešimą (toliau – 

trumpasis perspėjimo pranešimas) ir perduodamas per Gyventojų perspėjimo ir informavimo, 

naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūrą, sistemą. Pranešimas 

neturi viršyti 320 simbolių. 
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8.    Trumpasis perspėjimo pranešimas gali būti perduodamas ir iki įspėjamojo garsinio 

signalo, tačiau visada privaloma trumpąjį perspėjimo pranešimą skelbti kartu su įspėjamuoju 

garsiniu signalu. 

9.    Įspėjamasis garsinis signalas vykstant civilinės saugos pratyboms skelbiamas: 

9.1.    per valstybės lygio civilinės saugos pratybas – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento direktoriaus sprendimu, suderintu su savivaldybės (-ių) administracija (-omis), ir iš 

anksto informavus gyventojus; 

9.2.    per savivaldybės lygio civilinės saugos pratybas – savivaldybės administracijos 

direktoriaus sprendimu, suderintu su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu, ir iš anksto 

informavus gyventojus. 

10.  Per civilinės saugos pratybas įspėjamojo garsinio signalo perdavimo metu informacija 

gyventojams pateikiama trumpaisiais perspėjimo pranešimais, taip pat per elektronines sirenas ir per 

pratybose dalyvaujančių civilinės saugos sistemos subjektų garsines avarinio signalizavimo 

sistemas. 

11.  Gyventojai, gyvenantys šalia Sąrašo subjektų, ir darbuotojai, dirbantys juose, privalo 

būti iš anksto informuoti apie jiems gresiantį pavojų įvykus avarijai šiuose Sąrašo subjektuose ir, 

išgirdę įspėjamąjį garsinį signalą, elgtis pagal išankstines Sąrašo subjektų pateiktas rekomendacijas. 
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5 priedas 

 

 

ĮSTAIGOS GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ 

 

 

 

       Atlikus Kauno lopšelio-darželio,,Obelėlė“ galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę 

(PAGD direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. 1-189 (Žin., 2011, Nr. 70-3360 ), nustatyti galimi 

pavojai : 
Eil.nr Galimas įvykis Rizikos lygis 

Pavojai,  kurie sukelia didelis padarinius 

1 Pastatų, įrenginių gaisrai 56 l.d.r 

Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius ir yra didelės tikimybės 

2 Pavojinga  ar ypač pavojinga 

užkrečiamoji liga (epidemija ir (ar) 

pandemija, padidėjęs sergamumas, 

protrūkis, ūmi ar lėtinė liga) 

40  l.d.r 

3 Maisto tarša 32  l.d.r 

Pavojai, kurie yra didelės tikimybės 

4 Maksimalus vėjo greitis, labai smarki 

audra, viesulas, škvalas, uraganas 

32 d.r. 

5 Elektros energijos tiekimo sutrikimai 

ir (ar) gedimai 

16 

6 Šilumos energijos tiekimo sutrikimai 

ir (ar) gedimai 

16 

7 Komunalinių sistemų avarija 

(vandens tiekimo, nuotekų šalinimo 

16 

8 Elektroniniu ryšiu 

teikimo sutrikimas 

ir (ar) gedimai, 

16 

9 Komunikacijų 

sistemų nutraukimas 

ir (ar) gedimai 

 

16 

Visi kiti pavojai bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka 

10 Pavojingas radinys 

 

12 

11  Smarkus snygis, smarki pūga 

 

 

12 

12 Smarki lijundra, storas sudėtinis 

apšalas 

12 

13 Pastato griūtis 10 

14 Smarkus lietus 

 

 

9 

15 Kaitra 

 

 

9 

16 Speigas 

 

 

9 

17 Radiacinė avarija 7 

18 Žmonių grobimai,įkaitų paėmimas 6 
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6 priedas 

PATVIRTINTA: 

Įstaigos Kauno lopšelio-

darželio “Obelėlė”  direktorės 

Vandos Kepežinskienės 

2018 m.  sausio 01 d. 

įsakymu Nr.  V-01           

 

 

ĮSTAIGOS Kauno lopšelio-darželio “Obelėlė” EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ 

2018–2020 M. PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 

 
    

Veiksmin-gumo 

Vykdymo laikotarpis (metai), 

įgyvendinimo terminas 

 

            Atsakingi 

vykdytojai 

 

(vardas, 

pavardė, 

pareigos) 

Eil. 

Nr.  

Nr.           PRIEMONĖS 

PAVADINIMAS 

vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė 

(balas) 

 

 

2018 m. 

Priemonės 

įvykdymo 

vertinimo 

reikšmė 

(balas) 

 

 

2019 m. 

Priemonės 

įvykdymo 

vertinimo 

reikšmė 

(balas 

 

 

2020 m. 

Priemon

ės 

įvykdym

o 

vertinim

o 

reikšmė 

(balas) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  1. TIKSLAS. Stiprinti 

įstaigos Kauno lopšelio-

darželio “Obelėlė” civilinės 

saugos parengtį atsižvelgiant 

į gręsiančius pavojus ar 

susidariusią ekstremaliąją 

situaciją  

100        

1. 1. Parengti įstaigos Kauno 

lopšelio-darželio “Obelėlė” 

ekstremaliųjų situacijų 

valdymo planą, peržiūrėti ir 

30 I ketv.  I ketv.  I ketv.  Atsakinga

s už 

civilinę 

saugą 
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prireikus, bet nerečiau kaip 

karą per metus, jį atnaujinti  

Aušra 

Reiterienė 

2. 2. Peržiūrėti įstaigos Kauno 

lopšelio-darželio “Obelėlė” 

galimų pavojų ir ekstremaliųjų 

situacijų rizikos analizę ir 

prireikus (nerečiau kaip karą 

per    3-jus metus) ją atnaujinti  

10 I ketv.  -  -  Atsakinga

s už 

civilinę 

saugą 

Aušra 

Reiterienė 

3. 3. Parengti įstaigos Kauno 

lopšelio-darželio “Obelėlė” 

ekstremaliųjų situacijų 

prevencijos priemonių planą, 

peržiūrėti ir nerečiau kaip karą 

per metus jį patikslinti 

10 I ketv.  I ketv.  I ketv.  Atsakinga

s už 

civilinę 

saugą 

Aušra 

Reiterienė 

4. 4. Skirti lėšų įstaigos Kauno 

lopšelio-darželio “Obelėlė” 

darbuotojų (moksleivių) 

aprūpinimui asmeninėmis 

apsaugos priemonėmis 

(marliniais raiščiais, 

respiratoriais, dujokaukėmis) ir 

kitoms priemonėms įsigyti. 

10 I ketv.  III ketv.  IV 

ketv. 

 Atsakinga

s už 

civilinę 

saugą 

Aušra 

Reiterienė 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5. 5. Numatyti kolektyvinės 

apsaugos statinį (patalpas) 

darbuotojų ir gyventojų 

(moksleivių ) apsaugai, jį 

paženklinti specialiuoju 

ženklu, sudaryti ir patvirtinti 

darbuotojų, atsakingų už jų 

parengimą ir evakuotų 

gyventojų priėmimą, sąrašus 

10 I ketv.  I ketv.  I ketv.  Atsakinga

s už 

civilinę 

saugą 

Aušra 

Reiterienė 

6. 6. Parengti įstaigos Kauno 10 I ketv.  I ketv.  I ketv.  Atsakinga
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lopšelio-darželio “Obelėlė” 

vadovo ataskaitą apie 

ekstremaliųjų situacijų 

prevencijos priemonių plano 

įvykdymą ir pateikti ją 

Savivaldybės administracijos 

direktoriui (MCSS) 

s už 

civilinę 

saugą 

Aušra 

Reiterienė 

7. 7. Paskirti asmenis, atsakingus už 

įstaigos Kauno lopšelio-

darželio “Obelėlė” 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 Miesto 

civilinės saugos skyriui 

20 I ketv.  I ketv.  I ketv.  Direktorė 

Vanda 

Kepežinsk

ienė 

  2. TIKSLAS Tobulinti 

įstaigos Kauno lopšelio-

darželio “Obelėlė” 

administracijos veiksmų 

koordinavimo įgūdžius, 

mokyti darbuotojus, kaip 

100        
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elgtis gresiant ar susidarius 

ekstremaliosioms situacijoms 

8. 1.  Periodiškai kelti kvalifikaciją 

Kauno 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) 

40 Pagal poreikį ir 

atsižvel-giant į 

KAPGV 

patvir-tintą 

grafiką 

 Pagal 

poreikį 

ir 

atsižvel-

giant į 

KAPGV 

patvir-

tintą 

grafiką 

 Pagal 

poreikį 

ir 

atsižvel

-giant į 

KAPG

V 

patvir-

tintą 

grafiką 

 Atsakinga

s už 

civilinę 

saugą 

Aušra 

Reiterienė 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

9. 2. Parengti įstaigos Kauno 

lopšelio-darželio “Obelėlė” 

darbuotojų civilinės saugos 

mokymo planą ir mokymo 

tvarkos aprašą 

10 Balandis 

spalis 

 Balandis 

spalis 

 Balandi

s spalis 

 Atsakinga

s už 

civilinę 

saugą 

Aušra 

Reiterienė 

10. 3. Organizuoti darbo vietoje (ne 

mažiau 2 val. trukmės) įstaigos 

Kauno lopšelio-darželio 

“Obelėlė” darbuotojų civilinės 

saugos mokymus ir civilinės 

saugos mokymus pagal 

ugdymo įstaigos vadovo 

patvirtintą moksleivių 

(auklėtinių) žmogaus saugos 

ugdymo programą 

10 Balandis 

spalis 

 Balandis 

spalis 

 Balandi

s spalis 

 Atsakinga

s už 

civilinę 

saugą 

Aušra 

Reiterienė 

11. 4.  Apmokyti įstaigos Kauno 

lopšelio-darželio “Obelėlė” 

darbuotojus nusistatyti 

10 I ketvirtis  I 

ketvirtis 

  I 

ketvirti

s 

Atsakinga

s už 

civilinę 
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mobiliuosiuose telefonuose 

perspėjimo pranešimų 

priėmimo funkciją 

saugą 

Aušra 

Reiterienė 

12. 5.  Užtikrinti įstaigos Kauno 

lopšelio-darželio “Obelėlė” 

atsakingo už civilinę saugą 

darbuotojo dalyvavimą 

Savivaldybės MCS skyriaus 

rengiamuose civilinės saugos 

seminaruose (Tvirtovės al. 35, 

Kaune nuo 10.00 val.) 

10 Kartą per ketvirtį 

pagal patvirtintą 

grafiką 

 Kartą per 

ketvirtį 

pagal 

patvirtint

ą grafiką 

 Kartą 

per 

ketvirtį 

pagal 

patvirti

ntą 

grafiką 

 Direktorė 

Vanda 

Kepežinsk

ienė 

13. 6. Surengti įstaigos Kauno 

lopšelio-darželio “Obelėlė” 

civilinės saugos pratybas ir 

pateikti savivaldybės 

administracijos Miesto 

civilinės saugos skyriui 

surengtų pratybų ataskaitą 

20 I ketvirtis  II 

ketvirtis 

 IV 

ketvirti

s 

 Atsakinga

s už 

civilinę 

saugą 

Aušra 

Reiterienė 

  3. TIKSLAS. Pasirengti 

reaguoti į susidariusias 

ekstremaliąsias situacijas 

galimiems nuostoliams ir 

padariniams sumažinti, 

įstaigos Kauno lopšelio-

darželio “Obelėlė” veiklos 

tęstinumui užtikrinti  

 

100        

  3.1. Gaisro kilimo pavojaus 

mažinimo prevencijos 

priemonės 

 

10/100        

14. 1. Parengti darbuotojų veiksmų 

kilus gaisrui planą ir 

20 I ketv.  I ketv.  I ketv.  Atsakinga

s už 
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organizuoti priešgaisrinės 

saugos mokymus 

civilinę 

saugą 

Aušra 

Reiterienė 

15. 2. Aprūpinti įstaigą Kauno 

lopšelį-darželį “Obelėlė” gaisro 

gesinimo priemonėmis, 

savalaikiai atlikti gesintuvų 

tinkamumo naudoti patikrą  

 

20 I ketv.  I ketv.  I ketv.  Atsakinga

s už 

civilinę 

saugą 

Aušra 

Reiterienė 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

16. 3. Vykdyti priešgaisrinės 

signalizacijos, priešgaisrinių 

hidrantų, čiaupų, rankovių, ir 

kitų įrenginių techninės 

priežiūros ir jų veikimo 

kontrolę 

20 nuolat  nuolat  nuolat  Atsakinga

s už 

civilinę 

saugą 

Aušra 

Reiterienė 

17. 4. Parengti (atnaujinti) ir 

patvirtinti darbuotojų ir 

lankytojų evakavimo iš įstaigos 

Kauno lopšelio-darželio 

“Obelėlė” patalpų planus 

(schemas), numatyti evakuotų 

iš pastato žmonių surinkimo 

vietą ir ją paženklinti 

atitinkamu ženklu 

20 esant poreikiui  esant 

poreikiui 

 esant 

poreiki

ui 

 Atsakinga

s už 

civilinę 

saugą 

Aušra 

Reiterienė 

18. 5. Įstaigos Kauno lopšelio-

darželio “Obelėlė” vadovo 

įsakymu paskirti darbuotojus, 

atsakingus už kilusio gaisro 

objekte gesinimą ir 

materialinių vertybių 

evakavimą 

20 I ketv.  I ketv.  I ketv.  Direktorė 

Vanda 

Kepežinsk

ienė 
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  3.2. Stichinio ar katastrofinio 

meteorologinio reiškinio 

(labai smarkus vėjas, liūtis) 

pavojaus ir galimų padarinių 

mažinimo prevencijos 

priemonės 

10/100        

19. 1.  Pasirengti padarinių 

likvidavimo darbams įstaigoje 

Kauno lopšelyje-darželyje 

“Obelėlė”, apsirūpinti reikiamu 

inventoriumi 

20 I ketv.  II-III 

ketv. 

 IV 

ketv. 

 Atsakinga

s už 

civilinę 

saugą 

Aušra 

Reiterienė 

20. 2. Surengti pasitarimą dėl 

pasirengimo, stichiniam ar 

katastrofiniam 

meteorologiniam reiškiniui. 

Įvertinti įstaigos Kauno 

lopšelio-darželio “Obelėlė” 

pasirengimą galimiems 

padariniams, sudaryti 

atsakingų darbuotojų budėjimo 

įstaigoje Kauno lopšelyje-

darželyje “Obelėlė” ne darbo 

metu grafiką  

20 Gavus  

perspėji-mo 

praneši-mą  

 Gavus  

perspėji-

mo 

praneši-

mą 

 Gavus  

perspėji

-mo 

praneši-

mą 

 Atsakinga

s už 

civilinę 

saugą 

Aušra 

Reiterienė 

21. 3. Atlikti įstaigos Kauno lopšelio-

darželio “Obelėlė” pastato 

išorės, stogo, rūsio patalpų, 

komunalinių tinklų ir teritorijos 

apžiūrą prieš ir po įvykusio 

meteorologinio reiškinio, 

fiksuoti patirtą žalą (foto 

nuotraukos)  

20 Nedel-siant 

įvykus incidentui 

 Nedel-

siant 

įvykus 

incidentu

i 

 Nedel-

siant 

įvykus 

incident

ui 

 Atsakinga

s už 

civilinę 

saugą 

Aušra 

Reiterienė 

22. 4. Organizuoti padarinių 20 Nedel-siant  Nedel-  Nedel-  Atsakinga
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likvidavimo darbus, nustatyti 

įstaigos Kauno lopšelio-

darželio “Obelėlė” patirtą 

preliminarią žalą ir nuostolius, 

nedelsiant informuoti apie 

susidariusią ekstremaliąją 

situaciją ir pateikti (el. paštu) 

nustatytos formos pranešimus 

ES-1, ES-2, ES-3 Savivaldybės 

Miesto civilinės saugos skyriui  

įvykus incidentui siant 

įvykus 

incidentu

i 

siant 

įvykus 

incident

ui 

s už 

civilinę 

saugą 

Aušra 

Reiterienė 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

23. 5. Kreiptis pagalbos į 

priešgaisrinę gelbėjimo 

tarnybą, miesto avarines 

tarnybas, Savivaldybės 

administraciją (Švietimo 

skyrių) 

20 Nedel-siant 

įvykus incidentui 

 Nedel-

siant 

įvykus 

incidentu

i 

 Nedel-

siant 

įvykus 

incident

ui 

 Atsakinga

s už 

civilinę 

saugą 

Aušra 

Reiterienė 

  3.3. Pavojingos ar ypač 

pavojingos žmonių 

užkrečiamos ligos protrūkio 

ar epidemijos kilimo 

pavojaus mažinimo 

prevencijos priemonės: 

10/100        

24. 2. Sudaryti asmens sveikatos 

priežiūros įstaigoje 

savarankiškai pasiskiepijusių 

sezoninio gripo vakcina 

darbuotojų sąrašą 

3 Spalis, lapkritis  Spalis, 

lapkritis 

 Spalis, 

lapkriti

s 

 Bendrosio

s praktikos 

slaugytoja 

25. 3. Organizuoti mokymus 

darbuotojams ir moksleiviams, 

kaip elgtis paskelbtos gripo 

epidemijos metu  

4 lapkritis  lapkritis  lapkriti

s 

 Bendrosio

s praktikos 

slaugytoja 

26. 4. Paskirti darbuotoją, atsakingą 3 Spalis,  Spalis,  Spalis,  Direktorė 
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už informacijos apie įstaigos 

Kauno lopšelio-darželio 

“Obelėlė” darbuotojų ir 

moksleivių, (auklėtinių) 

sergamumą teikimą valstybės 

institucijoms, savivaldybės 

administracijos padaliniams 

pandeminio gripo, paskelbtos 

savivaldybėje gripo epidemijos 

ir kitais susirgimų atvejais  

Gavus nurodymą  

Gavus 

nurodym

ą 

 

Gavus 

nurody

mą 

Vanda 

Kepežinsk

ienė 

  3.4. Pramoninės avarijos, oro 

taršos pavojingomis 

cheminėmis medžiagomis 

pavojaus ir galimų padarinių 

mažinimo prevencijos 

priemonės 

 

10/100       Atsakinga

s už 

civilinę 

saugą 

Aušra 

Reiterienė 

27. 1. Sudaryti evakavimosi iš 

įstaigos teritorijos į kitą 

numatytą saugią vietą 

evakavimosi maršrutų schemas 

atsižvelgiant į galimą 

pavojingųjų cheminių 

medžiagų plitimą ir vėjo kryptį  

20 III ketv.  III ketv.  III ketv.  Atsakinga

s už 

civilinę 

saugą 

Aušra 

Reiterienė 

28. 2. Sudaryti ar patikslinti 

susitarimą (sutartį) su gretima 

ugdymo įstaiga dėl evakuotų 

darbuotojų ir moksleivių 

laikino priėmimo įvykus 

ekstremaliajam įvykiui ar 

susidarius ekstremaliajai 

situacijai 

40 III ketv.  III ketv.  III ketv.  Atsakinga

s už 

civilinę 

saugą 

Aušra 

Reiterienė 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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29. 3. Sudaryti individualių apsaugos 

priemonių atsargas ir reikalui 

esant organizuoti jų išdavimą 

paskelbtos evakuacijos atveju 

20 III ketv.  III ketv.  III ketv.  Atsakinga

s už 

civilinę 

saugą 

Aušra 

Reiterienė 

30. 4. Numatyti kolektyvinės 

apsaugos statinį (patalpas) 

įstaigos Kauno lopšelio-

darželio “Obelėlė” darbuotojų 

ir moksleivių laikinam 

apsaugojimui nuo pavojingųjų 

cheminių medžiagų poveikio 

20 III ketv.  III ketv.  III ketv.  Atsakinga

s už 

civilinę 

saugą 

Aušra 

Reiterienė 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  3.6. Pavojingo radinio 

(sprogmens aptikimo atveju, 

grasinimo susprogdinti) 

pavojaus ir galimų padarinių 

mažinimo prevencijos 

priemonės 

 

10/100        

31. 1. Vykdyti nuolatinę darbuotojų, 

moksleivių, kitų asmenų ar 

lankytojų patekimo į įstaigą  

Kauno lopšelį-darželį 

“Obelėlė” ir teritorijos 

vizualinę kontrolę stebėjimo 

kameromis, organizuoti 

kontrolės punkto 

nepertraukiamą darbą (prašant 

pateikti nustatytos formos 

darbo (moksleivio) 

pažymėjimą ar išrašant 

 IV ketv.  IV ketv.  IV 

ketv. 

 Atsakinga

s už 

civilinę 

saugą 

Aušra 

Reiterienė 
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lankytojams leidimus 

32. 2. Atnaujinti darbuotojų 

(moksleivių), kitų asmenų ar 

lankytojų patekimo į įstaigą, 

Kauno lopšelį-darželį 

“Obelėlė” procedūrą (vidaus 

tvarkos aprašą) visiškai 

draudžiant įnešti ginklus, 

sprogmenis ir kt. pavojų 

keliančius daiktus 

 IV ketv.  IV ketv.  IV 

ketv. 

 Atsakinga

s už 

civilinę 

saugą 

Aušra 

Reiterienė 

33. 3. Paskirti darbuotoją, atsakingą 

už įstaigos, Kauno lopšelio-

darželio “Obelėlė”darbuotojų 

informavimą dėl gauto 

pranešimo apie padėtą 

sprogmenį ar grasinimą 

susprogdinti, perdavimo šios 

informacijos policijai  

bendruoju pagalbos telefonu 

112 ir paskelbimo visų 

darbuotojų, lankytojų 

(moksleivių) evakuacijos iš 

pastato 

 IV ketv.  IV ketv.  IV 

ketv. 

 Direktorė 

Vanda 

Kepežinsk

ienė 

34. 4. Paskirti darbuotoją, atsakingą 

už policijos atstovo pasitikimą, 

pateikimą informacijos apie 

pastate esančias patalpas ir kitą 

svarbią informaciją. 

 IV ketv.  IV ketv.  IV 

ketv. 

 Direktorė 

Vanda 

Kepežinsk

ienė 

35.  3.7. Stichinio meteorologinis 

reiškinio (speigas, labai 

smarkus snygis) pavojaus ir 

galimų padarinių mažinimo 

prevencijos priemonės 

10/100        
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36.  Organizuoti mokymus 

darbuotojams ir ugdytiniams, 

kaip elgtis speigo metu. 

4 Nedesant įvykus 

incidentui 

 Nedesant 

įvykus 

incidentu

i 

 Nedesa

nt 

įvykus 

incident

ui 

 Atsakinga

s už 

civilinę 

saugą 

Aušra 

Reiterienė 

37.  Pasirengti padarinių 

likvidavimo darbams, 

apsirūpinti reikiamu 

inventoriumi. 

3 Nedesant įvykus 

incidentui 

 Nedesant 

įvykus 

incidentu

i 

 Nedesa

nt 

įvykus 

incident

ui 

 Atsakinga

s už 

civilinę 

saugą 

Aušra 

Reiterienė 

38.  Kreiptis pagalbos į 

preišgaisrinę gelbėjimo 

tarnybą, miesto avarines 

tarnybas, Savivaldybės 

administraciją (švietimo 

skyrių). 

3 Nedesant įvykus 

incidentui 

 Nedesant 

įvykus 

incidentu

i 

 Nedesa

nt 

įvykus 

incident

ui 

 Atsakinga

s už 

civilinę 

saugą 

Aušra 

Reiterienė 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

39.  3.8. Avarijos šilumos tiekimo 

tinkluose (šilumos tiekimo 

nutraukimo iki 3-jų parų) 

pavojaus ir galimų padarinių 

mažinimo prevencijos 

priemonės 

10/100        

40.  Pasirengti padarinių 

likvidavimo darbams, 

apsirūpinti reikiamu 

inventoriumi. 

3 Nedesant įvykus 

incidentui 

 Nedesant 

įvykus 

incidentu

i 

 Nedesa

nt 

įvykus 

incident

ui 

 Atsakinga

s už 

civilinę 

saugą 

Aušra 

Reiterienė 

41.  Surengti pasitarimą dėl 

avarijos likvidavimo . 

2 Nedesant įvykus 

incidentui 

 Nedesant 

įvykus 

 Nedesa

nt 

 Atsakinga

s už 
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incidentu

i 

įvykus 

incident

ui 

civilinę 

saugą 

Aušra 

Reiterienė 

42.  Atlikti Kauno lopšelio-darželio 

„Obelėlė“ šilumos tiekimo 

tinklų apžiūrą prieš ir po 

įvykusios avarijos, fiksuoti 

patirtą žalą(foto nuotraukos). 

3 Nedesant įvykus 

incidentui 

 Nedesant 

įvykus 

incidentu

i 

 Nedesa

nt 

įvykus 

incident

ui 

 Atsakinga

s už 

civilinę 

saugą 

Aušra 

Reiterienė 

43.  Kreiptis pagalbos į šilumos 

tiekėją UAB „Kauno energija“, 

miesto avarines tarnybas, 

Savivaldybės administraciją 

(švietimo skyrių). 

2 Nedesant įvykus 

incidentui 

 Nedesant 

įvykus 

incidentu

i 

 Nedesa

nt 

įvykus 

incident

ui 

 Atsakinga

s už 

civilinę 

saugą 

Aušra 

Reiterienė 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

44.  3.9. Avarijos elektros tiekimo 

tinkluose (elektros tiekimo 

nutraukimo iki 3-jų parų) 

pavojaus ir galimų padarinių 

mažinimo prevencijos 

priemonės 

10/100        

45.  Pasirengti padarinių 

likvidavimo darbams, 

apsirūpinti reikiamu 

inventoriumi. 

3 Nedesant įvykus 

incidentui 

 Nedesant 

įvykus 

incidentu

i 

 Nedesa

nt 

įvykus 

incident

ui 

 Atsakinga

s už 

civilinę 

saugą 

Aušra 

Reiterienė 

46.  Surengti pasitarimą dėl 

avarijos likvidavimo . 

2 Nedesant įvykus 

incidentui 

 Nedesant 

įvykus 

incidentu

i 

 Nedesa

nt 

įvykus 

incident

 Atsakinga

s už 

civilinę 

saugą 
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ui Aušra 

Reiterienė 

47.  Atlikti Kauno lopšelio-darželio 

„Obelėlė“ elektros tiekimo 

tinklų apžiūrą prieš ir po 

įvykusios avarijos, fiksuoti 

patirtą žalą(foto nuotraukos). 

3 Nedesant įvykus 

incidentui 

 Nedesant 

įvykus 

incidentu

i 

 Nedesa

nt 

įvykus 

incident

ui 

 Atsakinga

s už 

civilinę 

saugą 

Aušra 

Reiterienė 

48.  Kreiptis pagalbos į šilumos 

tiekėją UAB „ESO“, miesto 

avarines tarnybas, 

Savivaldybės administraciją 

(švietimo skyrių). 

2 Nedesant įvykus 

incidentui 

 Nedesant 

įvykus 

incidentu

i 

 Nedesa

nt 

įvykus 

incident

ui 

 Atsakinga

s už 

civilinę 

saugą 

Aušra 

Reiterienė 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

49.  3.10. Kibernetinės atakos, 

kompiuterinio viruso 

pasklidimo įstaigos 

(bendrovės) vidiniame tinkle 

ir (ar) interneto paslaugos 

tiekimo sutrikimo ar 

ilgalaikio veiklos sutrikdymo 

pavojaus ir galimų padarinių 

mažinimo prevencijos 

priemonės 

10/100        

50.  Surengti pasitarimą dėl 

kibernetinės atakos, 

kompiuterinio viruso ir 

interneto sutrikimo 

likvidavimo. 

3 Nedesant įvykus 

incidentui 

 Nedesant 

įvykus 

incidentu

i 

 Nedesa

nt 

įvykus 

incident

ui 

 Atsakinga

s už 

civilinę 

saugą 

Aušra 

Reiterienė 

51.  Atlikti Kauno lopšelio-darželio 

„Obelėlė“ kompiuterinės 

4 Nedesant įvykus 

incidentui 

 Nedesant 

įvykus 

 Nedesa

nt 

 Atsakinga

s už 
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sistemos apžiūrą prieš ir po 

įvykusios avarijos, fiksuoti 

patirtą žalą(foto nuotraukos). 

incidentu

i 

įvykus 

incident

ui 

civilinę 

saugą 

Aušra 

Reiterienė 

52.  Kreiptis informacinių 

technologijų specialistų 

pagalbos,  interneto tiekėją 

UAB „Telia“ miesto avarines 

tarnybas, Savivaldybės 

administraciją (švietimo 

skyrių). 

3 Nedesant įvykus 

incidentui 

 Nedesant 

įvykus 

incidentu

i 

 Nedesa

nt 

įvykus 

incident

ui 

 Atsakinga

s už 

civilinę 

saugą 

Aušra 

Reiterienė 

           

 

 

PASTABA: 1. Įstaigos Kauno lopšelio-darželio “Obelėlė” ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plane numatyti prevencines priemones 

atsižvelgiant į atliktą įstaigos Kauno lopšelio-darželio “Obelėlė” 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 įstaigos Kauno lopšelio-darželio “Obelėlė” 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 

 

Parengė atsakinga už civilinę saugą Kauno lopšelio-darželio „Obelėlė“ direktorės pavaduotoja ūkiui Aušra Reiterienė, 2018-01-01 
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7 priedas 

    
 

 

ĮSTAIGOS VADOVO ĮSAKYMAI CIVILINĖS SAUGOS KLAUSIMAIS (KOPIJOS) 

 

 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL CIVILINĖS SAUGOS  EKSTREMALIŲJŲ 

SITUACIJŲ VALDYMO PLANO PATVIRTINIMO 

 

2018  m.  balandžio 16 d. Nr. V-017 

Kaunas 

                     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo (Žin., 1998, Nr. 115-3230, 

2009, Nr. 159-7207) 16 straipsnio 9 punkto reikalavimais:  

                     1. T v i r t i n u   Civilinės saugos  ekstremaliųjų  situacijų valdymo planą (pridedama). 

                     2. N u r o d a u  Civilinės saugos organizatorei Aušrai Reiterienei organizuoti šio plano 

įgyvendinimą, vykdymo  priežiūrą ir taisymą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorė                     Vanda Kepežinskienė
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64 

9 priedas 

 

 

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS IR KONTAKTAI 

 

1. Direktorė Vanda Kepežinskienė tel./faks.8(686)01559, el.p.; darz.obelele@gmail.com 

 

2. Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Aušra Reiterienė– atsakingas už civilinę ir 

priešgaisrinę saugą, atsakinga už viešosios tvarkos palaikymą ir žmonių evakavimą 

tel./faks. 8(677)95229, el.p. darz.obelele@gmail.com 

3. Direktorės pavaduotoja ugdymui,raštvedė,archyvarė Edita Gailevičienė – atsakinga už 

ryšius ir informavimą, tel./faks. 8(674)24999,8(37)736068, el.p. darz.obelele@gmail.com 

4. Dietistė Nijolė Veronika Kukoraitienė– atsakinga už  

5. Auklėtoja, muzikos padagogė Aldona Voverienė  („Mažylių“ gr. )tel.:8(626) 89668 

6. Auklėtoja Jolita Lukoševičienė („Baravykų“ gr.)tel.: 8(670) 86767 

7. Auklėtoja Julija Nalivaikienė („Mažylių “ gr.) tel.:8 (625) 59466 

8. Auklėtoja Ritonė Pileckienė („Ąžuoliukų“ gr.)  tel.:8(608) 26695 

9. Priešm. ugdymo pedagogė Regina Jankūnienė („Obuoliukų“ gr.) tel.:8(611) 51834 

10.  Priešm. ugdymo pedagogė Loreta Kastanjeda- Martines(„Obuoliukų“ gr.)  tel.:8(620) 

51288 

11. Auklėtojos padėjėja Vilma Šimanskienė („Baravykų“ gr.) tel.: 8(670) 41095 

12. Auklėtojos padėjėja Sabina Mikšienė („Ąžuoliukų“ gr.) tel.:8(675) 93899 

13. Auklėtojos padėjėja, skalbinių prižiūretoja Aldona Petravičienė („Obuoliukų“ gr.)  

tel.:8(603) 78416 

14. Auklėtoja,kūno kultūros pedagogė Edmunda Slavikė („Baravykų gr.“) tel.:8(670) 67427 

15. Logopedė Birutė Germanavičiūtė tel.: 8 (618) 10968 

16. Santechnikas , pastatų priežiūros darbininkas Saulius Pilkauskas tel.:8(603) 26077 

17. Valytoja Valerija Germanavičienė tel.:8(37) 457768 

18. Virėja, pagalbinė darbininkė Ritma Staškūnienė tel.:8(683) 43671 

19. Virėja Dalia Šipavičienė tel.:8(650) 73884 

20. Kiemsargė Dalia Barauskaitė  tel.: 8(603) 88174 
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                                                                                                                              10 priedas 

KAUNO MIESTO SPECIALIŲJŲ IR AVARINIŲ TARNYBŲ KONTAKTAI 
 

1. Bendrasis pagalbos centras – tel. 112 

2. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kauno 

meteorologijos stotis – tel. 8 (37) 39 26 39  ms kaunas@meteo.lt  

3. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Kauno departamentas– tel. (8-

37) 331683,  (8 5) 2649676   
 

4. AB „ESO“ tel. 1802 

 

5. UAB „Kauno vandenys“ tel. (8 37) 31 35 92 

 

6. AB „Kauno energija“ tel. (837 )30 58 00 

 

7. AB „Telia Lietuva“ tel. : 1817 
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                                                                                                                                                                    11 priedas 

ES-1, ES-2, ES-3 PRANEŠIMŲ FORMOS IR JŲ TEIKIMO TVARKA 

                   (Pirminio pranešimo apie esamą ekstremalią situaciją formos pavyzdys) 

                                                                                                                                     FORMA ES-1 

          PIRMINIS PRANEŠIMAS _____________________________________________   

                                                                       (esama ekstremali situacija)  

1. PRANEŠĖJAS 2. ADRESATAS 

    

DATA  TEL. Nr.  TEL. Nr.  

LAIKAS  FAKSO Nr.  FAKSO Nr.  

EL. PASTAS EL. PASTAS 

3. EKSTREMALIOS SITUACIJOS 

PAVADINIMAS 

4. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (AKTUALUS 

DUOMENYS, APIE EKSTREMALIĄ SITUACIJĄ) 

    

  LAPU SKAIČIUS 

    

    

5. Į ĮVYKIO VIETĄ IŠVYKUSIOS (DALYVAVUSIOS) CIVILINES SAUGOS IR GELBĖJIMO 

SISTEMOS PAJĖGOS 

    

    

    

    

6. ĮVYKIO APRAŠYMAS   

6.1. KUR ĮVYKO   

    

6.2. KAS ĮVYKO   

    

    

    

    

    

    

    

6.3. KAS PRANEŠĖ   

    

    

6.4. PRIEŽASTYS   

    

    

6.5. PROGNOZE   

    

    

7. SUŽEISTIEJI SKAIČIUS 

8. ŽUVUSIEJI SKAIČIUS 
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9. INFORMACIJĄ PATEIKĘS ASMUO  

(pareigos, parašas, vardas, pavardė) 

    

______________ 

 

(Pranešimo apie atliekamus gelbėjimo darbus, ekstremalią situaciją formos pavyzdys) 

FORMA ES-2  

 PRANEŠIMAS _____________________________________________________________  

                                               (keitimasis informacija apie gelbėjimo darbus, esamą ekstremalią situaciją) 

  

1. PRANEŠĖJAS 2. ADRESATAS 

    

DATA  TEL. Nr.  TEL. Nr.  

LAIKAS  FAKSO Nr.  FAKSO Nr.  

EL. PASTAS EL. PASTAS 

    

3. EKSTREMALIOS SITUACIJOS PAVADINIMAS 4. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (AKTUALUS 

DUOMENYS APIE EKSTREMALIĄ SITUACIJĄ) 

    

  LAPŲ SKAIČIUS 

5. CIVILINES SAUGOS OPERACIJOS VADOVAS 6. GELBĖJIMO DARBŲ VADOVAS 

    

TEL. Nr.  TEL. Nr.  

7. DALYVAUJANČIOS PAJĖGOS (ŽMONĖS IR 

TECHNIKA) 

8. DETALUS EKSTREMALIOS SITUACIJOS 

APIBŪDINIMAS, KEITIMASIS INFORMACIJA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

9. PADARYTA ŽALA 10. SITUACIJOS ĮVERTINIMAS 

    

    

    

    

    

11. GYVENTOJŲ / DARBUOTOJŲ APSAUGOS ORGANIZAVIMAS 
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12. POREIKIAI, SIŪLYMAI, PASTABOS 

  

  

  

  

13. INFORMACIJĄ PATEIKĘS ASMUO  

(pareigos, parašas, vardas, pavardė) 

______________ 

 

 

(Pranešimo apie ekstremalios situacijos padarinių likvidavimą formos pavyzdys) 

                                                                                                                           

FORMA ES-3 

 PRANEŠIMAS_____________________________________________________________  

(padėtis likvidavus ekstremalios situacijos padarinius) 

  

1. PRANEŠĖJAS 2. ADRESATAS 

    

DATA  TEL. Nr.  TEL. Nr.  

LAIKAS  FAKSO Nr.  FAKSO Nr.  

EL. PAŠTAS EL. PAŠTAS 

3. ĮVYKIO PABAIGA (TRUMPAS APRAŠYMAS) 4. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (AKTUALUS 

DUOMENYS APIE EKSTREMALIĄ SITUACIJĄ) 

    

  LAPŲ SKAIČIUS 

5. EKSTREMALIOS SITUACIJOS 

PAVADINIMAS 

  

    

    

6. ŽUVUSIEJI 

  

  

  

  

7. SUŽEISTIEJI 
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8. KITA INFORMACIJA (VEIKSMAI, PADARYTA ŽALA, PATIRTI NUOSTOLIAI IR T. T.) 

  

  

  

  

  

  

9. DALYVAVUSIOS PAJĖGOS:  ŽMONĖS  TECHNIKA  

9.1. .........................................  .........................................  

9.2. .........................................  .........................................  

9.3. .........................................  .........................................  

9.4. .........................................  .........................................  

9.5. .........................................  .........................................  

9.6. .........................................  .........................................  

9.7. .........................................  .........................................  

10. INFORMACIJĄ PATEIKĘS ASMUO  

(pareigos, parašas, vardas, pavardė) 
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12 priedas 

 
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ESK IR ESOC KONTAKTINIAI DUOMENYS 

 

1. Kauno miesto savivaldybės administracijos   Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos 

vyresnysis specialistas  Alvydas Paulavičius telefonais  8(37) 22 10 19, 

3319   el.p.:   alvydas.paulavicius@kaunas.lt   

2. Civilinės saugos skyriaus budėtojo tel. 8 (687) 29 307, civilines.saugos.skyrius@kaunas.lt 

3. Radiacinės saugos centras Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius Tel.: (8~5) 2361936, 

Faksas: (8~5) 2763633,el. paštas: rsc@Trsc.lt 

4. Ekstremaliųjų sveikatai situacijų centras Didžioji g. 7,Vilnius LT-0112Tel.: (85)2619888 Faksas: 

(8 5) 231 4436 

el. paštas: essc@sam.lt 

5. Budintis specialistas poilsio laiku tel. (8 5) 261 9888 

6. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras tel.: 8 5 264976, (8-37) 331683 

7. Bendrasis pagalbos centras tel.: 112 
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13 priedas 

 

 

 

 

DARŽELIO VAIKŲ, DARBUOTOJŲ IR LANKYTOJŲ PERSPĖJIMO IR 

INFORMAVIMO APIE VALSTYBĖJE AR SAVIVALDYBĖJE ĮVYKUSĮ 

EKSTREMALŲJĮ ĮVYKĮ AR SUSIDARIUSIĄ EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ SCHEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Civilinės saugos signalas ,,Dėmesio visiems“ (Žinutė į mobilų 

telefoną) 

Veikianti garsinė gyventų perspėjimo sistema (sirenos) 

Veikiančios specialiųjų tarnybų automobilių sirenos ir 

garsiakalbius perduodant balsu skelbiamą signalą (informaciją 

apie įvykį) 

Atsakingi už 

organizavimą ir 

koordinavimą 

renkasi direktorės 

kabinete 

Atsakingas už perspėjimą ir 

informavimą 

Direktorė 

 

Auklėtojų padėjėjos 

,darbuotojai, kurie nedirba 

grupėje su vaikais, 

administracijos personalas, 

Ūkio ir pagalbinis personalas 

renkasi dirktorės kabinete 

Auklėtojai ir vaikai 

grupių patalpose 

Tėvai ir globėjai 
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14 priedas 

 

 

DARŽELIO VAIKŲ, DARBUOTOJŲ IR LANKYTOJŲ PERSPĖJIMO IR 

INFORMAVIMO APIE ĮVYKĮ AR EKSTREMALŲ ĮVYKĮ, ĮVYKUSĮ DARŽELIO 

PATALPOSE AR TERITORIJOJE SCHEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Įvykio, ekstremalaus įvykio 

vieta Darželyje 

Įvykį ar ekstremalųjį įvykį 
pastebėjęs darbuotojas 

Gelbėjimo 

darbų 

vadovas 

Atsakingas už 

civilinę saugą 

Darželyje 

Aušra Reiterienė 
867795229 

Įstaigos Ekstremalių 

situacijų 

organizavimo ir 

koordinavimo atsakingi 

asmenys 

Tėvai, 

globėjai 

Atsakingas už perspėjimą ir 

informavimą 

Direktorė 

Vanda Kepežinskienė 

868601559 

Auklėtojai, auklėtojų padėjėjai, 

kurie įvykio metu nedirba su 

vaikais, administracijos ir 

aptarnaujantis personalas 

Auklėtojai, kurie įvykio metu 

dirba su vaikais, 

vaikai 

 

Civilinės 

saugos skyrius  

ESK ir ESOC 

tel.:  

8 687 29 307 

Bendrasis 

pagalbos 

centras tel. 

:112 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos   Švietimo, kultūros ir 
turizmo plėtros reikalų valdybos 

vyresnysis specialistas  Alvydas 

Paulavičius telefonais  8(37) 22 10 

19 
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15 priedas 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “OBELĖLĖ”CIVILINĖS SAUGOS VEIKSMŲ  

PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

VEIKSMŲ PAVADINIMAS UŽ VEIKSMO VYKDYMĄ 

ATSAKINGAS ASMUO 

 Veiksmai gaisrų atveju 

1.  Informuoti įstaigos vadovą, jeigu pavojaus signalą gavo 

kitas darbuotojas 

Asmuo, pirmasis pastebėjęs ar 

gavęs informaciją apie įvykį 

2.  Iškviesti Priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą (PGT), pradėti 

gaisro gesinimą 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotoja ūkio reikalams 

3.  Sušaukti atsakingus darbuotojus ir priimti skubius 

sprendimus dėl tolimesnių veiksmų . 

Organizuoti darbuotojų ir vaikų evakavimą iš patalpų, 

kuriose kilo gaisras 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotoja ūkio reikalams, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui. 

4.  Išjungti į gaisro židinį einančias elektros tiekimo linijas Direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams, pastatų priežiūros 

darbininkas 

5.  Evakuoti materialines vertybes Direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams, pastatų priežiūros 

darbininkas 

6.  Užtikrinti laisvą privažiavimą prie pastato, kuriame kilo 

gaisras 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams, pastatų priežiūros 

darbininkas 

7.  Organizuoti atvykstančių PGT pajėgų pasitikimą Direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams 

8.  Atvykus ugniagesiams, vadovas, vadovavęs gesinimui, 

informuoja juos apie gaisro aplinkybes, žmonių 

buvimą/nebuvimą degančiame objekte, konsultuoja 

gesinimo vadovą apie degančio objekto ypatumus 

Direktorius  

Veiksmai pavojingų hidrometeorologinių reiškinių atveju 

9.  Informuoti įstaigos vadovą, jeigu pavojaus signalą gavo 

kitas darbuotojas 

Asmuo, pirmasis pastebėjęs ar 

gavęs informaciją apie įvykį 

10.  Pagal schemą ir sąrašą informuoti ekstremalių situacijų 

operacijų centro (ESOC) ir įstaigos atsakingus 

darbuotojus 

Direktorius  

11.  Organizuoti pasiruošimą darbuotojų ir ugdytinių 

saugumui užtikrinti  

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, pedagogai 

12.  Organizuoti pastato užsandarinimą, įrenginių 

sutvirtinimą, energetinių sistemų paruošimą atjungimui ir 

kt. 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams, pastatų priežiūros 

darbininkas 

 

 

Veiksmai avarijų komunalinėse ar (ir) energetinėse sistemose atveju 

13.  Informuoti įstaigos vadovą, jeigu pavojaus signalą gavo 

kitas darbuotojas 

Asmuo, pirmasis pastebėjęs ar 

gavęs informaciją apie įvykį 

14.  Sušaukti atsakingus įstaigos darbuotojus, informuoti apie 

susidariusią situaciją ir priimti sprendimus dėl tolimesnių 

veiksmų 

Direktorius  

15.  Informuoti darbuotojus ir lankytojus apie esamą situaciją Direktorės pavaduotoja ūkio 
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Eil. 

Nr. 

VEIKSMŲ PAVADINIMAS UŽ VEIKSMO VYKDYMĄ 

ATSAKINGAS ASMUO 

reikalams 

16.  Iškviesti avarines tarnybas Direktorės pavaduotoja ūkio 

reikalams 

17.  Išjungti energetines ir komunalines sistemas (pagal 

situaciją) 

Direktorės pavaduotoja ūkio 

reikalams, pastatų priežiūros 

darbininkas 

18.  Evakuoti darbuotojus ir ugdytinius iš pavojingos zonos 

(pagal situaciją), pasirūpinti pirmosios medicininės 

pagalbos suteikimu 

Pedagogės 

19.  Pasirūpinti materialiniu turtu, jeigu kyla pavojus jo 

sugadinimui 

Direktorės pavaduotoja ūkio 

reikalams, pastatų priežiūros 

darbininkas 

20.  Pagal priimtą sprendimą, atstatyti nutrūkusios 

komunalinės ar energetinės sistemos funkcionalumą 

Energetinių ir komunalinių 

sistemų specialistai 

21.  Informuoti ESOC apie vykdomas priemones Direktorė 

Veiksmai kilus užkratų, susirgimų infekcinėmis ligomis, esant maisto taršos  pavojui 

22.  Informuoti įstaigos vadovą, jeigu pavojaus signalą gavo 

kitas darbuotojas 

Asmuo, pirmasis pastebėjęs ar 

gavęs informaciją apie įvykį 

23.  Sušaukti atsakingus įstaigos darbuotojus, informuoti apie 

susidariusią situaciją ir priimti skubius sprendimus dėl 

tolimesnių veiksmų 

Direktorė  

24.  Kreiptis pagalbos į Kauno  visuomenės sveikatos centrą Direktorė 

25.  Skelbti karantiną (esant būtinybei) Direktorė 

26.  Atlikti dezinfekciją pagal specialisto nurodymus Direktorės pavaduotoja ūkio 

reikalams, valytoja 

27.  Atšaukti masinius susibūrimus įstaigoje: šventes, 

meninės ir sportinės veiklos užsiėmimus  

Direktorė, pavaduotoja, 

ugdymui 

28.  Kontroliuoti sanitarinių, asmens higienos reikalavimų 

laikymąsi darbuotojams ir ugdytiniams 

Direktorė, pavaduotoja ūkio 

reikalams 

29.  Karantinas nutraukiamas specialistų nurodymu Direktorė 

Veiksmai, kitų ekstremalių situacijų atvejais 

30.  Informuoti įstaigos vadovą, jeigu pavojaus signalą gavo 

kitas darbuotojas 

Asmuo, pirmasis pastebėjęs ar 

gavęs informaciją apie įvykį 

31.  Sušaukti atsakingus įstaigos darbuotojus, informuoti apie 

susidariusią situaciją ir priimti skubius sprendimus dėl 

tolimesnių veiksmų 

Direktorė  

32.  Pranešti ESOC, kitoms institucijoms apie ekstremalią 

situaciją 

Direktorė 

33.  Pranešti nuolatinės parengties pajėgoms apie ekstremalią 

situaciją 

Direktorė 

34.  Informuoti įstaigos darbuotojus apie susidariusią padėtį 

(pagal patvirtintą schemą) 

Direktorė 

35.  Organizuoti ir vykdyti evakavimo priemones (prireikus) Direktorės pavaduotojos, 

pedagogės 

36.  Organizuoti medicinos pagalbos teikimą nukentėjusiems Direktorė 

37.  Informuoti ESOC apie objekte vykdomas priemones Direktorė 

____________________________ 



 

 

 
75 

 

16 priedas 

 

DARBUOTOJŲ IR UGDYTINIŲ EVAKAVIMO TVARKA 

 
1. Susidarius ekstremaliai situacijai lopšelyje –darželyje skelbiamas pavojaus.  

2. Direktorė arba darbuotojai, pirmieji pastebėję ekstremalią situaciją, apie susidariusią padėtį 

praneša specialiosioms tarnyboms tel. 112. Iškviečiant specialiąsias tarnybas, nurodomas 

adresas, kokia yra situacija ir kas pranešė. 

3. Pavojų skelbia vadovas arba darbuotojas, vadovų ar kitų atsakingų darbuotojų nurodymu. 

4. Paskelbus pavojų, nutraukiami visi užsiėmimai ir darbuotojai bei tuo laiku nedirbantys su 

ugdytiniais mokytojai, iki atvyks specialiosios tarnybos, imasi aktyvių veiksmų likviduojant 

pavojaus židinį arba jį izoliuojant. 

5. Evakuacija vykdoma pagal pridėtą evakuacijos schemą. Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, 

pradedama iš patalpų, esančių arčiausiai pavojaus židinio.  

6. Darbuotojai, dirbantys su svarbiais dokumentais, juos pasiima ir be panikos išeina iš patalpų. 

Išeidami iš patalpų išjungia elektrą ir elektros prietaisus, vandenį, uždaro langus. Patalpos 

paliekamos nerakintos. 

7. Pedagogai ir jų padėjėjai ramiai praneša ugdytiniams apie evakuaciją, patys pasiima ir liepia 

ugdytiniams pasiimti savo asmeninius daiktus (žiemą esant galimybei, aprangą), padeda 

apsirengti. 

8. Pedagogai įsitikina, ar visi ugdytiniai išėjo iš grupės ir tvarkingai, be panikos išeina į  kiemą 

arba į žaidimų aikštelę pagal evakuacijos planus , jeigu ekstremalios situacijos metu išėjimai yra 

laisvi, juose nėra kliūčių, keliančių pavojų žmonėms): 

9. Raktai nuo visų patalpų ir išėjimų yra pas direktorę kabinete, direktorės pavaduotojos ūkio 

reikalams kabinete.   

10. Po evakuacijos, jeigu tai nekelia pavojaus, patalpas esant reikalui patikrina ir įsitikina, ar nėra 

likusių žmonių: 

• Auklėtojos patikrina joms priklausančias grupes. 

• Visų kitų kabinetų ir patalpų –valytoja, pastatų priežiūros darbininkas. 

• Virtuvės patalpas –  virėja. 

11. Apie tai, kad patalpos patikrintos ir jose nėra/yra žmonių, tikrinę patalpas darbuotojai praneša 

vadovams. 

12. Pedagogai išvedę mokinius į saugią vietą, patikrina buvusių grupėjė iš išvestų ugdytinių skaičių. 

Nustatę, kad ne visi buvę grupėje ugdytiniai susirinko į nurodytą vietą, praneša vadovams. 

13. Vadovai, gavę pedagogų pranešimus, kad ne visi ugdytiniai susirinko į nurodytą vietą, 

organizuoja ugdytinių paiešką, informuoja specialiąsias tarnybas. 

14. Į patalpas galima grįžti tik gavus vadovų, ar specialiųjų tarnybų leidimą.  

______________________________ 
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17 preidas 
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                                                                                                                                 18 priedas 

 

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIŲ, SKIRTŲ 

LAIKINAM GYVENTOJŲ PRIEGLOBSČIUI SAUGANTIS NUO ŽALINGO APLINKOS 

POVEIKIO BEI EVAKUOTŲ GYVENTOJŲ APSAUGAI, SĄRAŠAS 

 
Eil. 

Nr. 
Statinio (patalpų) pavadinimas Adresas 

 UGDYMO ĮSTAIGOS  

1.  Kauno ,,Aušros“ gimnazija Laisvės al. 95 

2.  Kauno Rokų gimnazija Vijūnų g. 2 

3.  Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija Miško g. 1 

4.  Kauno Palemono gimnazija Marių g. 37 

5.  Kauno Kovo 11-osios gimnazija Kovo 11-osios g. 50 

6.  Kauno technologijos universiteto inžinerijos 

licėjus 

S. Lozoraičio g. 13 

7.  Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus Žeimenos g. 66 

8.  Kauno „Vyturio“ gimnazija Taikos pr. 51 

9.  Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija Aukštaičių g. 78 

10.  Kauno Juozo Grušo meno gimnazija Šarkuvos g. 30 

11.  Kauno "Saulės" gimnazija Savanorių pr. 46 

12.  Kauno J. Basanavičiaus gimnazija Šarkuvos g. 28 

13.  Kauno J. Jablonskio gimnazija Aušros g. 3 

14.  Kauno Maironio universitetinė gimnazija Gimnazijos g. 3 

15.  VšĮ VDU  "Rasos" gimnazija P. Lukšio g. 40 

16.  Kauno "Santaros" gimnazija Baltų pr. 51 

17.  Kauno Antano Smetonos gimnazija Geležinio Vilko g. 28 

18.  Kauno "Varpo" gimnazija Rytų g. 49 

19.  Kauno Jono Pauliaus II gimnazija Baltų pr. 103 

20.  Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija Bitininkų g. 31 

21.  Šv. Mato gimnazija Vaidoto g. 11 

22.  Kauno Jėzuitų gimnazija   Rotušės a. 9 

23.  Kauno Aleksandro Puškino gimnazija Vytauto pr. 50 

24.  Kauno Vaišvydavos pagrindinė mokykla Vaišvydo g. 28 

25.  Kauno Dainavos pagrindinė mokykla Partizanų g. 118 

26.  Kauno Humanitarinė pagrindinė mokykla T. Masiulio g. 10 

27.  Kauno Humanitarinės pagrindinė mokyklos filialas M. Gimbutienės g. 9 

28.  Kauno M. Mažvydo pagrindinė mokykla Šiaurės pr. 55 

29.  Kauno S. Lozoraičio pagrindinė mokykla Stulginskio g. 61 

30.  Kauno Milikonių pagrindinė mokykla Baltijos g. 30 

31.  Kauno Pilėnų pagrindinė mokykla Šiaurės pr. 73 

32.  Kauno "Žiburio" pagrindinė mokykla Verkių g. 30 

33.  Kauno J. Urbšio pagrindinė mokykla Partizanų g. 68 

34.  Kauno Šančių pagrindinė mokykla Vokiečių g. 164 

35.  Kauno Viktoro Kuprevičiaus pagrindinė mokykla Kovo 11-osios g. 94 

36.  Kauno šv. Kazimiero pagrindinė mokykla Vandžiogalos g. 51 
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37.  Kauno Veršvų vidurinė mokykla Mūšos g. 6 

38.  Kauno J. Žemaičio-Vytauto mokykla-daugiafunkcis 

centras 
Radvilėnų pl. 7   

 

39.  Kauno kunigaikščio Vaidoto mokykla-

daugiafunkcis centras 

Vaidoto g.115 

40.  Kauno A.Stulginskio mokykla-daugiafunkcis 

centras  

Partizanų g. 152 

 

41.  Kauno "Nemuno" mokykla-daugiafunkcis centras Gravrogkų g. 9 

42.  Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla-daugiafunkcis 

centras 
Partizanų g. 22 

43.  Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla-daugiafunkcis 

centras 
Demokratų g. 36 

44.  Kauno Žaliakalnio progimnazija Širvintų g. 15 

45.  Kauno Tado Ivanausko progimnazija  Vėtrungės g. 1 

46.  KTU Vaižganto progimnazija Skuodo g. 27 

47.  VDU "Atžalyno"  progimnazija Partizanų g. 46 

48.  Kauno Senamiesčio progimnazija  Nemuno g. 12 

49.  Kauno S. Daukanto progimnazija  Taikos pr. 68 

50.  Kauno V. Kudirkos progimnazija  Trakų g. 39 

51.  Kauno J. Dobkevičiaus progimnazija  V. Čepinskio g. 7 

52.  Kauno K.Griniaus progimnazija Šiaurės pr. 97 

53.  Kauno apskrities dailės gimnazija Dainavos g. 1 

54.  Kauno apskrities Juozo Gruodžio konservatorija J. Gruodžio g. 6 

55.  Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija 

(Administracinis pastatas) 
Kęstučio g. 85 

56.  Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija 

mokymo korpusas 

Karaliaus Mindaugo g. 30 

57.  Kauno Jaunimo  mokykla Pašilės g. 34 

58.  Kauno 1-oji muzikos mokykla J. Gruodžio 25 

59.  Kauno Jono Laužiko specialioji mokykla Tunelio g. 41 

60.  Kauno Prano Daunio ugdymo centras Taikos pr. 6A 

61.  Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras Uosio g. 7 

62.  Kauno specialioji mokykla Apuolės g. 11 

63.  Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla 

,,Varpelis“ 

Poškos g. 4 

64.  Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai Parodos g. 26 

65.  Kauno Prano Daunio ugdymo centro padalinys 

(vaikų darželis) 

Bajorų g. 12 

66.  Kauno P. Mašioto pradinė mokykla Rasytės g. 1 

67.  Kauno Panemunės pradinė mokykla Kariūnų pl. 5 

68.  Kauno "Paparčio" pradinė mokykla Šiaurės pr. 35 

69.  Kauno "Ryto" pradinė mokykla Šarkuvos g. 29 

70.  Kauno "Šilo" pradinė mokykla Kariūnų pl. 3 

71.  Kauno "Varpelio" pradinė mokykla Vakarų g. 15 

72.  Kauno "Suzukio" pradinė mokykla Šiaurės pr. 23 

73.  Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla Savanorių pr. 91 

74.  VšĮ Kauno Montesori pradinė mokykla Kelmų g. 2 

75.  Kauno Tirkiliškių mokykla- darželis M. Yčo g. 2 
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76.  Kauno M. Valančiaus mokykla-darželis Kranto 5-oji g. 7 

77.  Kauno Aleksoto mokykla- darželis Antanavos g. 17 

78.  Kauno mokykla- darželis "Rūtelė" Kalniečių g. 167 

79.  Kauno darželis-mokykla "Vaidilutė"    Draugystės pr. 5c 

80.  Kauno Montesori mokykla- darželis "Žiburėlis"    Verkių g. 36 

81.  Kauno lopšelis-darželis "Aušrinė"    Baltų pr. 49 

82.  Kauno lopšelis-darželis "Ąžuoliukas"    Margio g. 17 

83.  Kauno lopšelis-darželis "Bitutė"    Taikos pr. 10 

84.  Kauno  lopšelis-darželis "Boružėlė"    Bitininkų 19 

85.  Kauno lopšelis-darželis "Čiauškutis"    Prancūzų g. 68a    

86.  Kauno lopšelis-darželis "Eglutė" A. ir J. Gravrogkų g. 11 

87.  Kauno lopšelis-darželis "Giliukas"    Apuolės g. 29 

88.  Kauno lopšelis-darželis "Gintarėlis"    Baltijos g. 28 

89.  Kauno lopšelis-darželis "Girinukas"    Partizanų g. 52 

90.  Kauno lopšelis-darželis "Girstutis"    Kovo 11-osios g. 25b 

91.  Kauno lopšelis- darželis "Klausutis"    Kovo 11-osios g. 14 

92.  Kauno lopšelis-darželis "Klumpelė"    Pienių g. 14 

93.  Kauno lopšelis-darželis "Kodėlčiukas"    S. Raštikio g. 21 

94.  Kauno lopšelis-darželis "Kregždutė"    P. Plechavičiaus g. 21 

95.  Kauno lopšelis-darželis "Kūlverstukas"    Birželio 23-iosios g. 21 

96.  Kauno lopšelis-darželis "Lakštutė"    Parko g. 10 

97.  Kauno lopšelis-darželis "Liepaitė"    K.Genio g. 7 

98.  Kauno lopšelis-darželis "Linelis"    Savanorių pr. 236a 

99.  Kauno lopšelis-darželis "Malūnėlis"    Kovo 11-osios g. 48 

100.  Kauno lopšelis-darželis "Mažylis"    P. Plechavičiaus g. 13 

101.  Kauno lopšelis-darželis "Naminukas"    Ašigalio g. 39 

102.  Kauno lopšelis-darželis "Obelėlė"    K.Baršausko g. 76 

103.  Kauno lopšelis-darželis "Pagrandukas"    V. Krėvės pr. 58 

104.  Kauno lopšelis-darželis "Pasaka"    V. Krėvės pr. 63a 

105.  Kauno sanatorinis lopšelis-darželis "Pienė“    Birutės g. 9 

106.  Kauno lopšelis-darželis "Pušaitė"    Varnių g. 49 

107.  Kauno lopšelis-darželis "Radastėlė"    Tvirtovės al. 86a 

108.  Kauno lopšelis-darželis "Rasytė"    Rasytės g. 5 

109.  Kauno lopšelis-darželis "Rokutis"    Baltaragio g. 2 

110.  Kauno  lopšelis-darželis "Sadutė"    Partizanų g. 122 

111.  Kauno lopšelis-darželis "Saulutė"    V. Krėvės pr. 56 

112.  Kauno lopšelis-darželis "Smalsutis"    Taikos pr. 72 

113.  Kauno lopšelis-darželis "Spindulėlis    Kalniečių g. 245a 

114.  Kauno lopšelis-darželis "Spindulys"    Sukilėlių pr. 71 

115.  Kauno lopšelis-darželis "Svirnelis"    S.Lozoraičio g. 24 

116.  Kauno lopšelis-darželis "Šermukšnėlis"    A. Ramanausko-Vanago g. 6 

117.  Kauno lopšelis-darželis "Šilelis“    R. Kalantos g. 118 

118.  Kauno lopšelis-darželis "Šilinukas"    Pašilės g. 34 

119.  Kauno Tirkiliškių lopšelis-darželis    Tirkiliškių g. 47 

120.  Kauno lopšelis-darželis "Tukas"    Pakraščio g. 7a 

121.  Kauno lopšelis-darželis "Vaikystė"    Partizanųg. 42 

122.  Kauno lopšelis-darželis "Varpelis"    S. Žukausko g. 17 

123.  Kauno lopšelis-darželis "Vėrinėlis"    Žiemgalių g. 1 
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124.  Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“    Kalniečių g. 214 

125.  Kauno lopšelis-darželis "Žara"    Ašigalio g. 13 

126.  Kauno lopšelis-darželis "Želmenėlis"    V. Krėvės pr. 95 

127.  Kauno  lopšelis-darželis "Žemyna"    Kalniečių g. 257 

128.  Kauno lopšelis-darželis "Židinėlis"    Pikulo g. 31 

129.  Kauno lopšelis-darželis "Žiedelis"    M. Jankaus g. 40a 

130.  Kauno lopšelis-darželis "Žilvitis"    Hipodromo g. 70 

131.  Kauno lopšelis-darželis "Žingsnelis"    Rasytės g. 9 

132.  Kauno lopšelis-darželis "Žuvintas"    Žuvinto g. 8 

133.  Kauno lopšelis-darželis "Žvangutis"    Šarkuvos g. 21 

134.  Kauno 6-asis lopšelis-darželis A. Mickevičaus  g. 54 

135.  Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis    Savanorių pr. 179c 

136.  Kauno vaikų darželis ,,Aviliukas“    A. Mackevičiaus g. 101 

137.  Kauno menų darželis "Etiudas"    V. Krėvės pr. 105a 

138.  Kauno vaikų darželis "Nežiniukas"    Vakarų g. 14 

139.  Kauno vaikų darželis "Nykštukas"    Seinų g. 7 

140.  Kauno vaikų darželis "Raudonkepuraitė"    Trakų g. 33 

141.  Kauno vaikų darželis "Šarkelė"    Šarkuvos g. 24 

142.  Kauno vaikų darželis "Šnekutis"    Kariūnų pl. 7 

143.  Kauno vaikų darželis "Vaivorykštė"    Geležinio Vilko g. 9 

144.  Kauno vaikų darželis "Žiogelis"   Vaistinės skg. 8 

145.  Kauno vaikų darželis ,,Dvarelis“    Amerikos lietuvių g. 9 

146.  VšĮ Kauno vaikų darželis "Rytmetys"    Anykščių g. 1 

 AUKŠTOSIOS MOKYKLOS, PROFESINIO 

MOKYMO IR KITOS ĮSTAIGOS 

 

 

1. KTU centriniai rūmai Donelaičio g. 73 

2. KTU Cheminės technologijos fakulteto korpusas Radvilėnų pl. 19 

3. KTU Statybos ir architektūros fakulteto korpusas Studentų g. 48 

4. KTU Elektros ir elektronikos fakulteto korpusas Studentų g. 50 

5. 
KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto 

korpusas 
Studentų g. 56 

6. KTU III rūmai Laisvės al. 13 

7. KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto korpusas Gedimino g. 50 

8. 
KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų 

fakulteto korpusas 
Mickevičiaus g. 37 

9.  KTU ,,Santakos“ slėnis K. Baršausko 59 

10.  KTU Architektūros ir statybos institutas Tunelio g. 60 

11. KTU bendrabutis Nr. 2 Studentų g. 67 

12. KTU bendrabutis Nr. 3 Studentų g. 69 

13. KTU bendrabutis Nr. 4 Studentų g. 71 

14. KTU bendrabutis Nr. 5 Gričiupio g.  9 

15. KTU bendrabutis Nr. 8 A .Purėno g. 18 

16. KTU bendrabutis Nr. 10 A .Purėno g. 20 

17. KTU bendrabutis Nr. 11 Pašilės g.  37 

18. KTU bendrabutis Nr. 13 Pašilės g.  39 

19. KTU bendrabutis Nr. 14 Vydūno al. 25 

20. KTU bendrabutis Nr. 15 Vydūno al. 25A 

21. KTU bendrabutis Nr. 16 Vydūno al. 25B 

22. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) Mickevičiaus g. 9 
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23. LSMU Veterinarijos akademija Tilžės g. 18 

24. LSMU bendrabutis Nr. 2 Jankaus g. 2 

25. Lietuvos sporto universitetas (LSU) Sporto g. 6 

26. 
LSU Alekso Stanislovaičio lengvosios atletikos 

maniežas 
Aušros g. 42 

27. 
Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio 

fakulteto korpusas 
Muitinės g. 8 

28. Vytauto Didžiojo universiteto korpusas K. Donelaičio g. 58 

29. Vytauto Didžiojo universitetas Daukanto g. 28  

30. Kauno technikos kolegija Tvirtovės al. 35 

31. Kauno kolegija Pramonės pr. 20 

32. Kauno kolegijos medicinos fakultetas I rūmai K. Petrausko g. 15 

33. Kauno kolegijos medicinos fakultetas II rūmai Muitinės g. 15 

34. Kauno kolegijos vadybos ir ekonomikos fakultetas Gedimino g. 41 

35. 
Kauno kolegijos 

J. Vienožinskio menų fakultetas 
A. Mackevičiaus g. 27 

36. Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo 

centras  

Taikos pr. 133 

37. Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo 

darbuotojų profesinio rengimo centras 

R. Kalantos g. 80 

38. Kauno informacinių technologijų mokykla Laisvės al. 33 

39. Kauno informacinių technologijų mokykla 

(Gimnazijos skyrius) 

Kęstučio g. 53 

40. 
Kauno ,,Žalgirio“ arena 

 
Karaliaus Mindaugo pr. 50 

41. 
VšĮ S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro  

Kauno sporto halė 
Perkūno al. 5 

42. 
VšĮ S.Dariaus ir S.Girėno sporto centras (patalpos 

po stadiono tribūnomis) 
Perkūno al. 5 

43. Kultūros ir sporto centras ,,Girstutis“ Kovo 11-osios g. 26 

44. SĮ ,,Ledo arena“ Aušros g. 42 C 

45. Kauno valstybinis muzikinis teatras Laisvės al. 91 

46. VšĮ Kauno kultūros centras ,,Tautos namai“ Vytauto pr. 79 

47. Kauno valstybinė filharmonija Sapiegos g. 5 

48. Kauno valstybinis dramos teatras Laisvės al. 71 

49. Kauno valstybinis dramos teatro ilgoji salė Kęstučio g. 62 

50. Kauno valstybinis lėlių teatras Laisvės al. 87A 

51. Kauno kino centras ,,Romuva“ Laisvės al. 54 

52. Kauno apskrities viešoji biblioteka Radastų g. 2 

53. 
Kauno apskrities viešoji biblioteka 

Vaikų literatūros skyrius 
K. Donelaičio g. 8 

54. 
Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 
Vytauto pr. 44 

55. 
Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos Karininkų 

ramovė 
Mickevičiaus g. 19 

66. Vytauto Didžiojo Karo muziejus K. Donelaičio g. 64 

57. 
Nacionalinis  

M. K. Čiurlionio dailės muziejus 
V. Putvinskio g. 55 

58. Kauno paveikslų galerija K. Donelaičio g. 16 
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59. M. Žilinsko dailės galerija Nepriklausomybės a. 12 

60. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus Laisvės al. 106 

61. Kauno geležinkelio stoties keleivių rūmai Čiurlionio g. 16 

62. VšĮ Kauno technikos profesinio mokymo centras V. Krėvės pr. 114 

63. 
VšĮ Kauno technikos profesinio mokymo centro 

padalinys 
Taikos pr. 127 

64. 
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo 

centro padalinys 
Poškos g. 23 

65. Vilijampolės socialinės globos namai Apuolės g. 44 

66. Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyrius V. Putvinskio g. 56 

67. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmai Donelaičio g. 2 

68. Kauno sporto medicinos centras Poškos g. 1 

69. LSMU ligoninė Kauno klinikos  Eivenių g. 2 

70. VŠĮ Kauno klinikinė ligoninė  Josvainių g. 2 

71. VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė Hipodromo g. 13 

72. 
LSMU ligoninės filialas Kauno onkologijos 

ligoninė 
Volungių g. 16 

73. VŠĮ Kauno Šilainių poliklinika Baltų pr. 7 

74. VŠĮ Kauno Dainavos poliklinika Pramonės pr. 31 

75. VŠĮ Kauno Šančių poliklinika Juozapavičiaus pr . 72 

76. VŠĮ Kauno Centro poliklinika Mickevičiaus g. 4 

77. VŠĮ Kauno Kalniečių poliklinika Savanorių pr. 369 

 PRIEDANGOS (Požeminės perėjos)  

1. Karaliaus Mindaugo pr. požeminė perėja 
prie Vytauto Didžiojo 

(Aleksoto) tilto 

2. 
Karaliaus Mindaugo pr./ Birštono g. požeminė 

perėja 
Birštono g. 

3. 
Karaliaus Mindaugo pr./ I.Kanto g. požeminė 

perėja 
I. Kanto g. 

4. 
Karaliaus Mindaugo pr./ M. K.Čiurlionio g. 

požeminė perėja 

Karaliaus Mindaugo pr./  

M. K.Čiurlionio g 

5. Vilniaus g. požeminė perėja Vilniaus g. 

6. Vytauto pr. požeminė perėja prie autobusų stoties Vytauto pr. 

7. Savanorių pr. 66 požeminė perėja  prie Aukštaičių g.  

8. 
Savanorių pr./Taikos pr./Tvirtovės al. požeminė 

perėja 

Savanorių pr./Taikos pr./ Tvirtovės 

al. 

9. 
Vytauto pr. požeminė perėja prie geležinkelio 

stoties 
M. K.Čiurlionio g. 16/Vytauto pr. 2 

  MALDOS NAMAI  

1. 
Šv. Mikalojaus Bažnyčia ir Benediktinų 

Vienuolynas   
Benediktinų g. 8 

2. 
Šv. Mykolo Arkangelo Kauno Įgulos Katalikų 

Bažnyčia (Soboras)  
Nepriklausomybės a.14 

3. Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) Bažnyčia  Rotušės a. 8 

4. Šv. Antano Paduviečio Bažnyčia  Radvilėnų pl. 11 

5. 
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo Į Dangų (Vytauto 

Didžiojo) Bažnyčia  
Aleksoto g. 3 

6. Švč. Trejybės Bažnyčia  A. Jakšto g. 1 
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7. Vilijampolės Šv. Juozapo Bažnyčia  Panerių g. 72 

8. 
Žaliakalnio Kristaus Prisikėlimo Bažnyčia  

 
Aukštaičių g. 4 

9. Šv. Kryžiaus (Karmelitų) Bažnyčia  Gedimino g. 1 

10. Šv. Apaštalų Petro ir Povilo Arkikatedra Bazilika  Vilniaus g. 1 

11. Kauno sinagoga  P. Ožeškienės g. 13 

12. Šilainių Šv. Dvasios Bažnyčia  Milikonių g. 18 

13. Šančių Švč. Jėzaus Širdies Bažnyčia  A. Juozapavičiaus pr. 60 

14. Petrašiūnų Šv. Vincento Pauliečio Bažnyčia  R. Kalantos g. 38 

15. 
Pažaislio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo pas 

Elžbietą Bažnyčia  
T. Masiulio g. 31 

16. 
Palemono Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus 

Karalienės Bažnyčia  
Marių g. 20 

17. Aleksoto Šv. Kazimiero Bažnyčia   Antakalnio g. 35 

18. 
Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos 

Bažnyčia 
Vaidoto g. 11 

19. Dievo Kūno Bažnyčia ir Dominikonų Vienuolynas  Vilniaus g. 31 

20. Evangelikų Liuteronų Bažnyčia   Karaliaus Mindaugo pr. 3 

21. Kauno Gerojo Ganytojo Bažnyčia  V. Krėvės pr.95 A 

22. Kauno Kristaus Prisikėlimo Bažnyčia  Žemaičių g. 31 b 

23. 
Kauno Palaimintojo Arkivyskupo Jurgio 

Matulaičio Bažnyčia  
Žeimenos g. 6 

24. Ortodoksų Katedra  Vytauto pr. 38 

25. 

Pažaislio vienuolynas, Lietuvos Šv. Kazimiero 

Seserų Kongregacija 

 

T. Masiulio g. 31 

 
 KAUNO FORTAI 

 
     

1. II-as fortas Pilviškių g. 

2. IV-as fortas Plytinės g. 15 

3. V-as fortas Rūko g.  

4. VI-as fortas K. Baršausko g. 101 

5. VII-as fortas, Karo paveldo centras Archyvo g. 61 

6. IX-as fortas Žemaičių pl. 73 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

Parengė  

Kauno miesto savivaldybės administracijos  

Miesto civilinės saugos skyrius  

2017 m. gruodžio mėn. 

 

 

 

 

 



 

 

 
84 

19 priedas 
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