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VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „GINTARĖLIS“ 

DARBUOTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Civilinės saugos mokymas – tai veikla, kuria siekiama asmenims suteikti reikiamų 

civilinės saugos žinių ir gebėjimų, gilinti civilinės saugos sistemos subjektų profesines žinias, 

tobulinti įgūdžius ir gebėjimus pasirengti ir veiksmingai organizuoti ekstremalių situacijų valdymą. 

2. Visagino vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ civilinės saugos mokymo tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) nustato Visagino vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ darbuotojų civilinės 

saugos mokymo organizavimą ir vykdymą. 

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme 

ir kituose civilinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose naudojamas sąvokas. 

 

II. CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4. Civilinės saugos mokymo tikslai yra:  

4.1. stiprinti civilinės saugos parengtį vaikų lopšelyje-darželyje;  

4.2. mokyti ir rengti vaikų lopšelio-darželio darbuotojus, kaip elgtis gresiant ar 

susidarius ekstremaliosioms situacijoms;  

4.3. skatinti darbuotojų pasitikėjimą civilinės saugos sistemos veikla. 

5. Civilinės saugos mokymo uždaviniai yra:  

5.1. mokyti vaikų lopšelio-darželio darbuotojus, kaip pasirengti galimoms 

ekstremaliosioms situacijoms, kaip elgtis joms gresiant ar susidarius;  

5.2. suteikti darbuotojams žinių apie galimus gamtinio, techninio, ekologinio ir 

socialinio pobūdžio pavojus, mokyti saugaus elgesio ir būtinų veiksmų ekstremaliųjų situacijų metu;  

5.3. suteikti dalykinę kompetenciją pedagogams, kurie moko civilinės saugos vaikų 

lopšelyje-darželyje. 

 

III. CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

6.  Visagino vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ darbuotojų civilinės saugos mokymą 

sudaro: 

6.1. mokymas darbo vietose: 

6.1.1. mokymas vadovaujantis tipinėmis civilinės saugos mokymo programomis; 

6.1.2. mokymas veikti vadovaujantis Visagino  vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 

ekstremalių situacijų valdymo planu. 

7. Darbuotojų civilinės saugos mokymas darbo vietose vykdomas vadovaujantis 

tipinėmis civilinės saugos mokymo programomis (toliau – Programa), patvirtintomis Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2010 m. liepos 21 d. įsakymu 

Nr. 1-219 ,,Dėl Tipinių civilinės saugos mokymo programų.“  

8. Visagino vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ darbuotojų mokymą pagal Programą 

organizuoja vaikų lopšelio-darželio direktoriaus paskirtas asmuo, atsakingas už civilinę saugą. Jis 

nustato bendrą darbuotojų civilinės saugos mokymo ir praktinių įgūdžių tikrinimo tvarką 

vadovaujamoje įstaigoje. 



9. Darbuotojų civilinės saugos mokymui pagal Programą skiriama ne mažiau kaip 2 

valandos. 

10. Civilinės saugos mokymas yra įforminamas protokolu  (1 priedas). Protokolą 

pasirašo asmuo atsakingas už civilinę saugą ir asmuo, vykdęs mokymą pagal Programą. 

11. Visagino vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ darbuotojų civilinės saugos mokymo 

temos: 

11.1. civilinės saugos sistemos organizavimo ir veikimo teisiniai ir organizaciniai 

pagrindai, gyventojų teisės ir pareigos civilinės saugos srityje; 

11.2. gamtinės, ekologinio, techninio, ekologinio ir socialinio pobūdžio pavojai, jų 

priežastys ir galimi padariniai; 

11.3. saugus elgesys ir veiksmai ekstremaliųjų situacijų metu; 

11.4. kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės, taikomos darbuotojų apsaugai. 

11.5. gyventojų perspėjimo ir informavimo organizavimas. Civilinės saugos signalai; 

11.6. gyventojų evakavimo organizavimas. 

12.  Ikimokyklinio ugdymo grupių vaikai civilinės saugos mokomi vadovaujantis 

patvirtinta Ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystė“, į kurią yra integruotas civilinės saugos 

mokymo turinys.  

13. Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai civilinės saugos mokomi vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtinta Priešmokyklinio ugdymo bendrąja 

programa, į kurią yra integruotas civilinės saugos mokymo turinys.  

14. Ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai (auklėtojai) civilinės 

saugos kvalifikaciją tobulina organizuojamuose pedagogų kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. 

15.Civilinės saugos pratybų metu gilinami praktiniai įgūdžiai. Pratybos organizuojamos 

vadovaujantis Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 1295 ,,Dėl Civilinės saugos pratybų 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.“ 

16. Darbuotojų civilinės saugos švietimo renginių metinius grafikus tvirtina direktorius. 

17. Darbuotojų civilinės saugos švietimas Visagino vaikų lopšelyje-darželyje 

„Gintarėlis“ organizuojamas taikant įvairias švietimo formas: kursus, seminarus, paskaitas, stalo 

pratybas. 

 

IV. CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ 

 TIKRINIMO TVARKA 

 

18. Darželio darbuotojų praktinis pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms 

tikrinamas ir vertinamas funkcinių civilinės saugos pratybų metu. Funkcinės darželio pratybos 

vykdomos vaikų lopšelio-darželio Ekstremaliųjų situacijų prevencinių priemonių plane numatytais 

terminais. 

 

–––––––––––––––––––– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visagino vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 

darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos 

aprašo 1 priedas 
 

(Darbuotojų civilinės saugos mokymo protokolo pavyzdys) 

 

______________________________________________________________________ 
(dokumento sudarytojo pavadinimas) 

 

DARBUOTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO PROTOKOLAS 

 

________  Nr. _______ 
                                                                                                   (data) 

______________ 
(sudarymo vieta) 

 

Mokymo data, laikas: (nurodoma mokymo data, pradžios ir pabaigos laikas)._________________________________________________ 

Mokymo temos: (nurodomos mokymo temos). 

1.______________________________________________________________________________ 
 

2.______________________________________________________________________________ 
 

Mokymo dalyvių sąrašas: 
 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė 

 
Pareigos 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

 

_______________________ _______________________ _____________                   
(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)                                          (vardas ir pavardė)                                                  (parašas)        
   

_______________________ _______________________        ___________________                   
(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)                                          (vardas ir pavardė)                                                 (parašas) 

   


