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INFORMACIJA APIE  MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO 

„ŽELMENĖLIAI“ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ   2019-2021METŲ PREVENCIJOS 

PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMĄ 2021 METAIS 
 

Priemonės 

Eil. Nr.  

plane 

 

Priemonės pavadinimas 

Įvykdymo 

terminas 

 

Informacija apie priemonės 

įgyvendinimą 

Priemonės 

neįgyvendinimo  

Priežastys 

 

 

2. 

Peržiūrėti ir prireikus 

tikslinti Marijampolės vaikų 

lopšelio-darželio 

„Želmenėliai“ekstremaliųjų 

situacijų prevencijos 

priemonių planą. 

 

IV ketvirtis 

ĮVYKDYTA. Planas patikslintas 

(2021m. sausio 20 d. įsakymu Nr. V-

16) 

- 

5. Paskelbti ekstremaliųjų 

situacijų prevencijos 

priemonių planą 

Marijampolės mokyklos- 

darželio „Želmenėliai“ 

interneto svetainėje 

 

Patvirtinus 

prevencijų 

planą 

 

ĮVYKDYTA. Planas paskelbtas 

vaikų lopšelio- darželio 

„Želmenėliai“ internetinėje svetainėje  

zelmeneliai@zelmeneliaild.lt 

- 

6. Gesintuvų patikros atlikimo 

organizavimas. 

IV ketvirtis 

 

 

ĮVYKDYTA. Gesintuvų patikra 

atlikta 2021 m. kovo 15 d., 2021m. 

rugsėjo 6 d.  

- 

7. Informacijos darbuotojams,  

vaikams apie gaisrų pavojus 

jų ir jų padarinius, 

prevencijos priemones ir 

apsisaugojimo būdus, 

teikimas. 

Pagal 

poreikį ir 

vykdant 

civilinės 

saugos 

mokymus 

  ĮVYKDYTA. Civilinės saugos 

mokymai  vyko 2021-10-20 Nr. PR-

1560  

- 

8. Informacijos teikimas 

darbuotojams, ugdytinių 

tėvams apie priemones, 

kurių  reikėtų imtis ligų, 

epidemijų metu, siekiant 

apsisaugoti nuo susirgimų. 

 

Gavus 

informaciją 

apie 

gręsiančią 

epidemiją 

ir jos metu 

Poreikio teikti informaciją nebuvo - 

9. Organizuoti privalimąjį 

profilaktinį darbuotojų 

sveikatos tikrinimą. 

Iki IV 

ketvirčio 

pabaigos 

ĮVYKDYTA. Centralizuotai atliktas 

darbuotojų sveikatos patikrinimas. 
VŠĮ Marijampolės ligoninė 2021-03-24 

Skurkienės klinika 2021-06-01 
 

 

- 

10. Informacijos ir Gavus Poreikio teikti informaciją nebuvo - 



rekomendacijų teikimas  

darbuotojams, kaip elgtis 

prieš stichinį ar katastrofinį 

reiškinį ir jo metu, teokimas 

informaciją 

11. Organizuoti darbuotojų 

perspėjimą apie naftos 

produktų išsiliejimą ir teikti 

rekomendacijas apie 

apsisaugojimo būdus. 

Gavus 

informaciją 

Poreikio teikti informaciją nebuvo - 

12. Organizuoti darbuotojų 

perspėjimą apie avariją 

transportuojant pavojingą 

krovinį ir teikti 

rekomendacijas apie 

apsisaugojimo būdus 

Gavus 

informaciją 

Poreikio teikti informaciją nebuvo - 

13. Teikti informaciją 

darbuotojams, ugdytiniams 

apie  radinius, jų keliamą 

pavojų ir elgesį radus 

pavojingą radinį  

Esant 

būtinybei 

Poreikio teikti informaciją nebuvo - 

14. Informacijos  darbuotojams , 

vaikams apie elgesį gavus 

pranešimą apie gresiantį 

teroristinį nusikaltimą  ir 

būtinus veiksmus ,teikimas 

 

Gavus 

informaciją 

Poreikio teikti informaciją nebuvo - 

15. Užtikrinti tinkamą 

mokyklos-darželio 

„Želmenėliai“ maisto 

ruošimo patalpų ir aplinkos 

higieną . 

Nuolat ĮVYKDYTA. Vidinis auditas atliktas  

2021-06-11 Nr. BD-123  

- 

16. Tikrinti statinio būklę, vesti 

nustatytus pastatų priežiūros 

žurnalus 

Per metus ĮVYKDYTA. 

Nuolatiniai statinio būklės stebėjimai 

atliekami vieną kartą per mėnesį, 

kasmetinė apžiūra atliekama 

pasibaigus vasaros ir žiemos sezonui 

( statinio apžiūros aktas  Nr. 00/01  

2021-043-31 ; Nr. 00/02 2021-09-

24). 

- 

17. Energetikos (elektros) 

įrenginių techninės būklės 

kontrolė 

 

Nuolat ĮVYKDYTA.  

Atlikta 2021-03-31 d. 

1. Įžeminimo varžų matavimas  

Protokolas Nr. 80.  

2. Iki 1000V įtampos kabelių ir 

instaliacijos izoliacijos varžos 

matavimas Protokolas Nr. 79, 82. 

3.Grandinės nuo įžemintuvų 

(įnulinimo magistralės) iki įžeminimų 

(įnulinimų) elementų patikrinimas 

Protokolas Nr.78, 80, 81. 

- 

18. Šildymo sistemos techninės 

būklės kontrolė 

Iki šildymo 

sezono 

pradžios 

ĮVYKDYTA. 

Šildymo sistemos tachninę kontrolę ir 

priežiūrą atlieka UAB „Marijampolės 

butų ūkis“ 

- 

19. Civilinės saugos mokymo 

darbuotojams atsakingiems 

už civilinę saugą 

organizavimas 

Pagal 

grafiką 
ĮVYKDYTA. 2021 m. gegužės 20 

dieną  dalyvauta civilinės saugos  

  mokymo kursuose, pagal 

- 



 

 

 

                                            

Direktorė                                                                                                 Rita Maksimavičienė 

 

 

 

 

 

                                            

 

Civilinės saugos pratybų rengimo 

tęstinio civilinės saugos mokymo 

programą.   
20. 2 valandų trukmės civilinės 

saugos mokymų 

darbuotojams 

organizavimas“ 

IV ketvirtis ĮVYKDYTA. 

 Mokymai organizuoti, surašyta  tai 

patvirtinantis protokolas 2021-10-20 

Nr. PR-1560  

- 

21. Civilinės saugos pratybų  

vaikų lopšelyje-darželyje 

„Želmenėliai“ 

organizavimas 

IV ketvirtis NEĮVYKDYTA.  

 

Dėl įstaigos 

pastato fasado 

ir drenažo 

tinklų 

atnaujinimo 

darbų pratybos 

neįvyko. 

22. Vykdyti ir kontroliuoti 

įstaigoje parengto Covid-

19 prevencijos priemonių 

plano reikalavimus 

Gavus 

nurodymą 

ĮVYKDYTA. 100 proc. 

 

- 

23. Instruktuoti darbuotojus, 

kaip elgtis paskelbtos 

epidemijos metu. 

I-IV 

ketvirtis 

ĮVYKDYTA. 100 proc. 

 

- 

24. Pagal poreikį paskirti 

darbuotoją, atsakingą už 

informacijos apie įstaigos 

darbuotojų sergamumą, 

teikimą valstybės 

institucijoms, 

savivaldybės 

administracijos 

padaliniams, susirgimų 

atvejais 

Esant 

poreikiui 

ĮVYKDYTA.  2020-03-16 d įsakymu 

Nr. V-41, paskirtas atsakingas 

darbuotojas . Maitinimo organizatorė 

Kristina Diakunienė  

 

- 

24. Sumažinti patalpose 

esančių bakterijų kiekį. 

Laikytis galiojančių 

higienos normų, laiku, 

pagal numatytą planą 

vykdyti patalpų valymo 

darbus, organizuoti dažną 

rankų plovimą, sustiprinti 

sanitarines sąlygas, 

pasirūpinti asmens 

higienos priemonėmis 

(muilas) 

IV ketvirtis ĮVYKDYTA. 100 proc. 

 

 

- 



 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


