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Eil. 

Nr. 

Programų ir temų pavadinimai Ski- 

riama 

val. 

Mokymo 

forma 

Atsakingas 

vykdytojas 

Dalyvauja 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMO CENTRO NARIAI IR VADOVAUJANTYS 

DARBUOTOJAI 

1. CIVILINĖS SAUGOS IR GELBĖJIMO SISTEMA  
1.1. Civilinės saugos ir gelbėjimo 

sistemos struktūra, jos tikslai ir 

uždaviniai, organizavimo ir veiklos 

principai. 

1 Paskaita Z.Januškevičienė V.Žaromskienė 

O.Petroševičienė 

V.Bartkuvienė 

 

2. PASIRENGIMAS EKSTREMALIOMS SITUACIJOMS  
2.1. Civilinės saugos veiksmų ir 

priemonių planavimas ekstremalių 

situacijų atvejais. Lopšelio-darželio 

civilinės saugos parengties 

ekstremalioms situacijoms planas. 

1 Grupinis 

darbas 

I.Matevičienė 

Z.Januškevičienė 
V.Žaromskiemė 

O.Petroševičienė 

V.Bartkuvienė 

3. VADOVAVIMAS CIVILINEI SAUGAI. KRIZIŲ VALDYMAS  
3.1. Ekstremalių situacijų valdymo 

centrai. Lopšelio-darželio ESVC 

darbo organizavimo principai, 

dokumentų rengimo tvarka ir jų 

apiforminimas. 

1 Grupinis  

darbas 

I.Matevičienė V.Žaromskienė 

O.Petroševičienė 

V.Bartkuvienė 

4. GYVENTOJŲ APSAUGA  
4.1. Žmonių ir materialinių vertybių 

apsauga branduolinės, cheminės ir 

biologinės taršos atvejais. 

1 Paskaita Z.Januškevičienė V.Žaromskienė 

O.Petroševičienė 

V.Bartkuvienė 

M.Bružienė 

DARBUOTOJAI 

1. CIVILINĖS SAUGOS IR GELBĖJIMO SISTEMA  
1.1. Civilinės saugos ir gelbėjimo 

sistemos struktūra, jos tikslai ir 

uždaviniai, organizavimo ir veiklos 

principai. 

1 Paskaita Z.Januškevičienė Lopšelio-

darželio 

darbuotojai 

2. PASIRENGIMAS EKSTREMALIOMS SITUACIJOMS  
2.1. Civilinės saugos veiksmų ir 

priemonių planavimas ekstremalių 

situacijų atvejais. Lopšelio-darželio 

civilinės saugos parengties 

ekstremalioms situacijoms planas. 

1 Grupinis 

darbas 

Z.Januškevičienė Lopšelio-

darželio 

darbuotojai 

 

3. 
 

GYVENTOJŲ APSAUGA 

 



3.1. Žmonių ir materialinių vertybių 

apsauga branduolinės, cheminės ir 

biologinės taršos atvejais. 

1 Paskaita Z.Januškevičienė V.Žaromskienė 

M.Bružienė 

Lopšelio-

darželio 

darbuotojai 

 

3.2. Ryšių ir gyventojų perspėjimo 

sistemos organizavimas 

ekstremalių situacijų atvejais. 

Civilinės saugos signalai 

1 Grupinis 

darbas 

Z.Januškevičienė 

3.3. Gaisrai, jų priežastys ir 

profilaktika. Paprasčiausios 

gaisrų gesinimo priemonės 

1 Grupinis 

darbas 

Z.Januškevičienė Lopšelio-

darželio 

darbuotojai 

 

 

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI CIVILINĖS SAUGOS SRITYJE 

1. Ekstremalių situacijų valdymo centro nariai, vadovaujantys darbuotojai, išklausę 

plane numatytą mokymo kursą: 

1.1.  Turi žinoti: 

1.1.1. Ekstremalių situacijų valdymo centro narių uždavinius ir funkcijas; 

1.1.2. civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos subjektų pajėgas, jų struktūrą ir paskirtį; 

1.1.3. civilinės saugos signalus, jų perdavimo būdus, elgesio tvarką, gavus kiekvieną signalą; 

1.1.4. kaip organizuoti ekstremalių situacijų pasekmių šalinimo, gelbėjimo ir kitus neatidėliotinus 

darbus ūkio subjekto teritorijoje; 

1.1.5. kaip evakuoti ūkio subjekto darbuotojus gręsiant ekstremaliai situacijai. 

1.2. Turi mokėti: 

1.2.1. analizuoti galimas ekstremalias situacijas; 

1.2.2. įvertinti ekstremalių situacijų riziką ir jas prognozuoti; 

1.2.3. valdyti ekstremalias situacijas;  

1.2.4. naudotis individualiomis apsaugos priemonėmis. 

1.3.  Turi susipažinti su: 

1.3.1. civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos struktūra, jos tikslais ir uždaviniais, organizavimo ir  

veiklos principais; 

1.3.2. civilinės saugos parengties ekstremalių situacijų atvejais planu; 

1.3.3. galimomis ekstremaliomis situacijomis Raseinių rajone. 

 

2. Kiti darbuotojai, išklausę plane numatytą mokymo kursą: 

2.1. Turi žinoti: 

2.1.1. civilinės saugos signalus, jų perdavimo būdus, elgesio tvarką, gavus kiekvieną signalą; 

2.1.2. kur yra gaisrų gesinimo priemonės, kaip veikti gaisro atveju;  

2.1.3. kokia evakavimosi iš objekto teritorijos tvarka, kilus gaisrui, kitų ekstremalių situacijų 

atvejais. 

2.2. Turi mokėti: 

2.2.1. apsisaugoti nuo radioaktyviųjų medžiagų; 

2.2.2. naudotis individualiomis apsaugos priemonėmis; 

2.2.3. naudotis gaisrų gesinimo priemonėmis. 

2.3. Turi susipažinti su: 

2.3.1. civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos struktūra, jos tikslais ir uždaviniais, organizavimo ir    

veiklos principais; 

2.3.2. darbuotojų veiksmais ekstremalių situacijų atvejais.     

 

 

SUDARĖ: ūkvedė, atsakinga už civilinę saugą lopšelyje-darželyje                      Zita Januškevičienė 

 


