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[staigos vadovo, mokytojo d6staniio civilin6s saugos pagrindus
atsakingo uZ civiling saug,l istaigoje mokymg planas

ir

asmens,

fstaigos vadovo, asmens atsakingo uZ civiling saug4 istaigoje, mokytojo destandio civilines
saugos pagrindus mokymosi tvarka ir periodi5kumas numatomas Lietuvos Respublikos Vyriausybes
2010-06-07 nutarime Nr. 718 ir velesniuose j6 pakeitimuose. Jame nurodoma, kad fstaigos
darbuotojas pirm4 kart4 dalyvaujantis civilines saugos mokymo kursuose privalo i5klausyti lvadinio
civilines saugos mokymo kurs4. Sio kurso trukme nustatyta mineto istatymo prieduose. Baigusiems
mokymo kurs4 darbuotojams yra i5duodami paZymejimai. fstaigos darbuotojai, sekmihgai baigg
ivadinio civilines saugos mokymo kurs4, privalo periodi5kai tobulinti kvalifikacij4 civilines saugos
srityj e nutarimo prieduose nurodytu periodi5kumu.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2010-06-07 nutaimu Nr. 718 ,,Del civilines
saugos mokymo tvarkos apra5o patvirtinimo'l ir Sio nutarimo priedu Nr. auk5diau i5vardinti
Sia tvarka:
ai civilines sausos mokvmus turi i
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[staigos darbuotojq civilin6s saugos mokymg planas

,

LR Civilines saugos istatymo 16 straipsnio 3 dalies 4 punktas nurodo, kad istaigos vadovas,
asmuo Vyriausybes nustatyta tvarka organizuoja istaigos darbuotojq civilines saugos
mokym4 ir pratybas. LR Vyriausybes 2010-06-7 nutarimas Nr. 718 del ,,Civilines saugos mokymo
tvarkos apra5o" numato, kad darbuotojq mokymas organizuojamas jq darbo vietoje.
Darbuotojq mokymas jq darbo vietoje organizuojamas vadovaujantis Prie5gaisrines
apsaugos ir gelbejimo departamento direktoriaus 2016-06:09 lsakymu Nr. I-292 patvirtinta ,,Ukio
subjektq, kitq istaigq darbuotojq tipine civilines saugos mokymo progftrma, kurioje numatytos

jo igaliotas

tokios'1]tttffi;ilrtJ:#jJffiJffii:,.valdymo

iriveikimo principai ir teisiniai pugrindui.

' 2. Ukio subjektq, kitq lstaigq ir gyventojq teises ir pareigos civilines saugos srityje.
3. Gamtiniai, techniniai, ekologiniai ir socialiniai pavojai, jq prieZastys ir

galimi

padariniai.

4.

Saugus elgesys ir veiksmai ivykus ekstremaliajam ivykiui
susidarius ekstremaliaj ai situacij ai.

[kio

subjekte, gresiant ar

5.

Kolektyvinds

ir

asmenines apsaugos priemones, taikomos

iikio subjektq, kitq istaigq

darbuotojq apsaugai.
6. Gyventojq perspejimo ir informavimo organizavimas. Civilines saugos signalai.
7. Gyventojq evakavimo organizavimas.
Darbuotojq civilines saugos mokymui pagal pasirinkt4 tem4 (temas) kasmet turi biiti
skiriama ne maLiat kaip 2 akademines valando3. AtsiZvelgiant aktualijas ar istaigos darbo
specifik4 galima pasirinkti kitas civilinds saugos temas ir (arba) ilginti numagt4 mokymo trukmg.
Darbuotojq civilines saugos mokymas iforminamas protokolu, kuri pasira5o istaigos
direktorius arjo igaliotas asmuo, vykdgs mokym4.
Protokolo forma pridedama.
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fstaigos civilinOs saugos pratybq planas

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2010-09-08 nutarim4 ,,Del Civilines saugos
blti
pratybq organizavimo tvarkos apraSo patvirtinimooo Nr. 1295 civilinds saugos pratybos
-turi
organizuojamos flkio subjektuose, \itose istaigose, kuriq vadovai turi organizuoti eksttemaliqjq
situacijq valdymo plang ir (arba) kuriuose steigiami ekstremaliqjq situacijq operacijq centrai.
Pratybos organizuojamos vadovaujantis istaigos ekstremaliqjq situacijq prevencijos priemoniq
planu, siekiant patikrinti ir tobulinti civilines saugos parengti istaigoje.
Pratybq tipai yra:
1. Stalo pratybos - detalus pratybq apra5yme pateikto ivykio, ekstremaliojo lvykio ar
ekstremaliosios situacijos valdymo aptalimas, kuriame'dalyvaujantys civilines saugos sistemos
subjektq atstovai tarpusavyje tikslina, tohulina ir derina reagavimo ir padariniq Salinimo veiksmus.
2. Funkcines pratybos civilines saugos subjektq pratybos, skirtos atskiroms
funkcijoms, numagrtoms Siems subjektams civilines saugos srityje ivertinti, tobulinti ir mokytis jas
vykdyti.
{staigos darbuotojq civilines saugos pratybos organizuojamos tokiu periodi5kumu:
1. Funkcines pratybos - ne rediau kaip kas dveji metai.
2. Stalo pratybos - kart4 per vienerius metus, i5skyrus tuos metus, kai rengiamos funkcines
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