
 

 

PATVIRTINTA 

Raseinių lopšelio-darţelio „Saulutė“ 

direktoriaus 2018 m. gruodţio 31 d. 

įsakymu Nr. V-140 

 

RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ DARBUOTOJŲ  

CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Raseinių lopšelio-darţelio „Saulutė“ darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 

(toliau – Tvarkos aprašas) nustato  Raseinių lopšelio-darţelio „Saulutė“ darbuotojų civilinės saugos 

mokymo organizavimo ir vykdymo tvarką. 

2. Tvarkos aprašo tikslas – uţtikrinti tinkamą Raseinių lopšelio-darţelio „Saulutė“  

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 SKYRIUS 

CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

4. Civilinės saugos mokymo tikslai yra: 

4.1. stiprinti civilinės saugos sistemos parengtį Lietuvos Respublikoje; 

4.2. mokyti ir rengti lopšelio-darţelio darbuotojus, kaip elgtis gresiant ar susidarius 

ekstremaliosioms situacijoms;  

4.3. skatinti visuomenės pasitikėjimą civilinės saugos sistemos veikla. 

5. Civilinės saugos mokymo uţdaviniai yra: 

5.1. mokyti civilinės saugos sistemos lopšelio-darţelio darbuotojus, atsakingus uţ 

ekstremaliųjų situacijų prevenciją, prognozavimą, valdymą ir padarinių likvidavimą, tobulinti jų 

kvalifikaciją civilinės saugos srityje; 

5.2. mokyti lopšelio-darţelio darbuotojus kaip pasirengti galimoms ekstremaliosioms 

situacijoms, kaip elgtis joms gresiant ar susidarius; 



 

 

5.3. suteikti lopšelio-darţelio darbuotojams ţinių apie galimus gamtinio, techninio, ekologinio 

ir socialinio pobūdţio pavojus, mokyti saugaus elgesio ir būtinų veiksmų ekstremaliųjų situacijų 

metu; 

5.4. suteikti dalykinę kompetenciją pedagogams, kurie moko civilinės saugos lopšelyje-

darţelyje. 

6. Raseinių lopšelio-darţelio „Saulutė“ darbuotojų civilinės saugos mokymas gali būti 

organizuojamas ir vykdomas darbo vietoje. 

7. Raseinių lopšelio-darţelio „Saulutė“  darbuotojų civilinės saugos mokymas darbo vietoje 

organizuojamas vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 

patvirtintomis tipinėmis civilinės saugos mokymo programomis. 

8. Uţ Raseinių lopšelio-darţelio „Saulutė“ darbuotojų civilinės saugos mokymo organizavimą 

ir vykdymą yra atsakingas Raseinių lopšelio-darţelio „Saulutė“ asmuo, įgyvendinantis lopšelio-

darţelio funkcijas civilinės saugos srityje. 

9. Ikimokyklinio ugdymo grupių vaikai civilinės saugos mokomi vadovaujantis patvirtinta 

Ikimokyklinio ugdymo programa, į kurią yra integruotas civilinės saugos mokymo turinys. 

10. 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.  

11. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai civilinės saugos 

kvalifikaciją tobulina švietimo ir mokslo ministro įgaliotų institucijų organizuojamuose pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.  

12. Raseinių lopšelio-darţelio „Saulutė“ asmuo atsakingas uţ civilinę saugą, privalo išklausyti 

civilinės saugos mokymo kursą. 

13. Kiekvienais metais yra sudaromas Raseinių lopšelio-darţelio „Saulutė“ darbuotojų 

mokymo planas, kurį patvirtina  Raseinių lopšelio-darţelio „Saulutė“ direktorius. 

14. Raseinių lopšelio-darţelio „Saulutė“ darbuotojų civilinės saugos mokymas įforminamas 

protokolu (priedas). 

15. Raseinių lopšelio-darţelio „Saulutė“ darbuotojų, turinčių vykdyti uţduotis, kurios 

numatytos Raseinių lopšelio-darţelio „Saulutė“ ekstremaliųjų situacijų valdymo plane (toliau – 

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas), praktinis mokymas vyksta vadovaujantis Ekstremaliųjų 

situacijų valdymo planu per savivaldybės lygio civilinės saugos pratybas. 

 

III  SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 



 

 

16. Raseinių lopšelio-darţelio „Saulutė“ darbuotojų civilinės saugos mokymas finansuojamas 

iš Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) 

civilinės saugos organizavimo funkcijai skiriamų lėšų. 

___________________ 

  



 

 

Raseinių lopšelio-darţelio „Saulutė“ 

darbuotojų civilinės saugos mokymo 

organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 

priedas 

 

RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŢELIO „SAULUTĖ“  

DARBUOTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO PROTOKOLAS 

 

 

(data) 

 

(sudarymo vieta) 

 

Mokymo data, laikas:     

 

Mokymo temos: 

 

1. 

 

2. 

 

 

Mokymo dalyvių, išklausiusių 2 valandų civilinės saugos mokymo programos kursą, sąrašas: 

 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė Pareigos Parašas 

    

    

    

    

    

 
     

(įstaigos direktorius)  (parašas)  (vardas, pavardė) 

     

(asmens, atsakingo uţ civilinę saugą, pareigos)  (parašas)  (vardas, pavardė) 

 

 

 

 

 


