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LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠILAS“ DARBUOTOJŲ 
CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO 

TVARKOS APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Lentvario lopšelio darželio ,,Šilas“ darbuotojų civilinės saugos mokymo 
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato savivaldybės 
valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymo organizavimo ir vykdymo tvarką.  

2. Tvarkos aprašo tikslas – užtikrinti tinkamą savivaldybės valstybės tarnautojų ir 
darbuotojų, įeinančių į savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos ir ekstremaliųjų situacijų 
operacijų centro sudėtį, ir kitų savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos 
mokymo organizavimą ir vykdymą.  

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės 
saugos įstatyme ir kituose civilinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas 
sąvokas. 

 

II. CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

4. Lentvariu darbuotojų civilinės saugos mokymą sudaro: 
4.1.  savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos pirmininko ir šios komisijos narių 

civilinės saugos mokymo organizavimas; 
4.2.  savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatoriaus ir šio 

centro narių civilinės saugos mokymo organizavimas; 
4.3.  kitų savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymo 

darbo vietoje organizavimas ir vykdymas. 
5. Savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymą sudaro: 
5.1. įvadinis(teorinis) civilinės saugos mokymas; 
5.2. tęstinis (teorinis) civilinės saugos mokymas; 
5.3. praktinis civilinės saugos mokymas. 
6. Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos pirmininkas, šios komisijos nariai, 

ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatorius ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo šios 
komisijos ar šio centro sudarymo privalo išklausyti įvadinius civilinės saugos kursus 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Ugniagesių 
gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos mokymo centre (toliau – Civilinės saugos mokymo 
centras). Pasikeitus savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos sudėčiai ar ekstremaliųjų 
situacijų operacijų centro koordinatoriui, civilinės saugos kursus privalo išklausyti tik nauji šios 
komisijos nariai ar naujai paskirtas ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatorius, 
neturintys galiojančio (atitinkamos programos) civilinės saugos kursų baigimo pažymėjimo.  

7. Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nariai ne vėliau kaip per 3 
mėnesius nuo šio centro sudarymo privalo išklausyti įvadinius civilinės saugos kursus Vilniaus 
apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje. Pasikeitus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 
operacijų centro sudėčiai, civilinės saugos kursus privalo išklausyti tik nauji šio centro nariai, 
neturintys galiojančio (atitinkamos programos) civilinės saugos kursų baigimo pažymėjimo.  
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8. Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, įgyvendinantis 
savivaldybės funkcijas civilinės saugos srityje, ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo jo paskyrimo į 
pareigas, privalo išklausyti įvadinius civilinės saugos kursus Civilinės saugos mokymo centre.  

9. Savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų registracija į civilinės saugos 
kursus vykdomas Tvarkos aprašo 6 ir 7 punktuose nurodytų įstaigų nustatyta tvarka. Už 
savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų registracijos į civilinės saugos kursus 
organizavimą atsakingas savivaldybės valstybės tarnautojas ar darbuotojas, įgyvendinantis 
savivaldybės funkcijas civilinės saugos srityje.  

10. Dėl savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos narių ir savivaldybės 
ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių, kurie nėra savivaldybės valstybės tarnautojai ar 
darbuotojai, registravimosi į civilinės saugos kursus, nė vėliau kaip per 1 mėnesį nuo šių 
civilinės saugos sistemos subjektų sudarymo, ūkio subjektų ir (ar) įstaigų, kurias atstovauja į 
savivaldybės ekstremalių situacijų komisiją ar savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų 
centrą įeinantys šių ūkio subjektų ir (ar) įstaigų darbuotojai, vadovai raštu informuojami apie 
būtinybę jų darbuotojams išklausyti įvadinius civilinės saugos kursus. 

11. Savivaldybės valstybės tarnautojai ir darbuotojai (išskyrus valstybės tarnautojus ir 
darbuotojus, nurodytus Tvarkos aprašo 6-8 punktuose) civilinės saugos mokosi darbo vietoje. Už 
šių savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymo organizavimą ir 
vykdymą atsakingas savivaldybės valstybės tarnautojas ar darbuotojas, įgyvendinantis 
savivaldybės funkcijas civilinės saugos srityje. 

12. Savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos 
mokymas(teorinis) darbo vietoje organizuojamas kiekvienais metais ne mažiau kaip po 2 
valandas. 

13. Savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų teorinį civilinės saugos mokymą 
darbo vietoje sudaro įvadinis ir tęstinis civilinės saugos mokymas. Įvadinio (teorinio) civilinės 
saugos mokymo metu savivaldybės valstybės tarnautojai ir darbuotojai supažindinami su 
civilinės saugos sistemos valdymo ir veikimo principais, civilinės saugos sistemos subjektų bei 
gyventojų teisėmis ir pareigomis civilinės saugos srityje, tęstinio (teorinio) civilinės saugos 
mokymo metu supažindinama su civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimais, 
savivaldybės parengtais ir (ar) planuojamais rengti dokumentais civilinės saugos srityje, taip pat 
su kita savivaldybės vykdoma ar planuojama vykdyti veikla šioje srityje, analizuojamos 
savivaldybėje  įvykusių įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir (ar) susidariusių ekstremaliųjų situacijų 
metu kilusios problemos, teikiamos saugaus elgesio rekomendacijos. 

14. Savivaldybės valstybės tarnautojas ar darbuotojas įvadinį (teorinį) civilinės 
saugos kursą darbo vietoje privalo išklausyti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo jo priėmimo į 
pareigas dienos. 

15. Tęstinius civilinės saugos kursus Tvarkos aprašo6-8 punktuose nurodyti 
savivaldybės valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo išklausyti nedelsiant pasibaigus įvadinių 
civilinės saugos kursų baigimo pažymėjimo galiojimo terminui.  

16. Apie būtinybę išklausyti tęstinius civilinės saugos kursus Tvarkos aprašo 10 
punkte nurodytiems civilinės saugos sistemos subjektų nariams, šių ūkio subjektų ir (ar) įstaigų, 
kuriuos jie atstovauja vadovai, informuojami raštu.    

17. Praktinis civilinis saugos mokymas vykdomas savivaldybės organizuojamų 
civilinės saugos pratybų metu. Praktiniame civilinės saugos mokyme dalyvauja savivaldybės 
ekstremalių situacijų komisijos ir ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nariai. Savivaldybės 
valstybės tarnautojai ir darbuotojai, neįeinantys į šiame punkte nurodytų civilinės saugos 
sistemos subjektų sudėtį, civilinės saugos pratybų organizatorių sprendimu gali būti įtraukti į 
praktinį civilinės saugos mokymą.  

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

18. Savivaldybės valstybės tarnautojas ar darbuotojas, įgyvendinantis savivaldybės 
funkcijas civilinės saugos srityje, turi teisę: 
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18.1.  organizuodamas civilinės mokymus darbo vietoje, dėl šių mokymų organizavimo 
ir vykdymo prašyti pagalbos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ir kitų 
savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančių įstaigų; 

18.2. prašyti į savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos ir ekstremaliųjų situacijų 
operacijų centro sudėtį įeinančių ūkio subjektų ir įstaigų darbuotojų pateikti informaciją apie jų 
civilinės saugos kursų išklausymą. 

19. Savivaldybės valstybės tarnautojai ir darbuotojai, darbo vietoje išklausę civilinės 
teorinį saugos kursą, registruojami Trakų rajono savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų 
civilinės saugos kursų baigimo registracijos žurnale (Tvarkos aprašo priedas Nr. 1).  

___________ 
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Trakų rajono savivaldybės valstybės 
tarnautojų ir darbuotojų civilinės 
saugos mokymo organizavimo ir 
vykdymo tvarkos aprašo priedas Nr. 1 

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ 
CIVILINĖS SAUGOS KURSŲ BAIGIMO REGISTRACIJOS ŽURNALO FORMA 

Eil. 
Nr. 

Vardas, 
pavardė Pareigos Parašas 

Civilinės saugos 
kursų tipas 

Civilinės 
saugos kursų 

metu 
dėstomos 

temos 
pavadinimas 

įvadinis tęstinis 

1 2 3 4 5 6 7 
       

___________ 

 


