
'/ILNIAUS LOPSELIO-UANZNLIO,,DREVINU 5(6 CIVILINES SAUGOS

MoKyMo IR IRATvBV oRcANIZAVIMo rvARKos npnaS,rs

N. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. CivilineS saugos mokymas - tai veikla, kuria siekiama asmenims suteikti reikiamq

civilines saugos Ziniq ir gebejimq, gilinti civilines saugos sistemos subjektq profesines Zinias,

tobulinti ig[dZius ir gebejimus garengti ir veiksmin gai organizuoti ekstremaliq situacijq valdymq,

2, Civilines sausos pratybos - valstybes ir savivaldybiq institucijq ir istaigq, kitq istaigq
[kio sutrjektq mokymas ir civilines saugos sistemos parengties patikrinimas, kai tariamomis

ekstremaliomis s4lygomis tikrinami veiksmai ir proced[ros, numatytos ekstremaliqjq situacijq

valdymo planuose, tobulinami valdymo igndZiai, mohomasi prakti5kai organizuoti gyventojq ir
turto apsaug4 nuo ekstremaliq situacijq poveikio ir atlikti gelbejimo, paie5kos ir neatideliotinus

darbus, tikviduoti ivykius, ekstremaliuosius ivykius ar ekstremali4sias situacijas ir Salinti jq
padarinius,

3, Vilniaus lopSelio-darZelio ,,Drevinukas" (toliau - DarZelis) civilines saugos mokymo ir
pratybrl organizavimo tvarkos apra5as (toliau - Apraiias) nustato DarZelio darbuotojq civilines

saugos rrokymo organizavim4 ir vykdym4, civilines saugos pratybq (toliau - Pratybos) tipus,

ly g i u s, p) anav imq,, or ganizav tm4 i r v erti ni m 4.

4. Apra5e vartojamos s4vokos atitinka Lietuvos R.espublikos civilines saugos istatyme ir.

kituose c.iviling saug? reglamentuojandiuose teises aktuose naudojamas s4vokas.

T. CIULINES SAUGOS MOKYMO IR PRATYBV TIKSLAI IR UZOAVTNTA.T

5, Civilines saugos mokymo tikslai yra:

5.1 stiprinti

5.2 mokyti

situacijorns;

civilines sau

i1 reneti Dar

parengti Darlelyje;

o darbuotojus, kaip elgtis gresiant ar susidarius ekstremalioms



5..1. skatinti darbuotojq p4sitikejim4 civilines saugos sistemos veikla.

6. Civilines saugos mo$ymo uidaviniai yra:

6.1. mokyti DarZelio dar$uotojus, kaip pasirengti galimoms ekstremalioms situacijoms, kaip

elgtis jo.ms gresiant ar susidariris;

6'12, suteikti darbuotojamp Ziniq apie galimus gamtinio, techninio, ekologinio ir socialinio

pobfidZio pavojus, mokyti saugpus elgesio ir bltinq veiksmq ekstremalirjq situacijg metu,

7, Civilines saugos pratj'bq tikslas:

7..t. parengti DarZelio d[rbuotojus prakti5kai organizuoti Zmoniq ir turto apsaug? nuo

ekstremaliq situacijq poveikio ii atlikti gelbejimo bei padariniq Salinimo darbus.

8, Civilines saugos pratjrbq uZdaviniai:

sistemos valdym4, esant ekstremaliai situacijai,

s, mrmatyti ir ivertinti ekstremaliq situacijq

imo ir kitus neatideliotinus darbus, analizuoti ir
rendimus pagal savo kompetencij4;

8.3, ugdyti moralini psichplogini pasirengim4,

9. DarZelio pratybq tikslai yra:

9.1, stalo pratybos - defalus pratybq apra5yme: pateikto ivykio, ekstremaliojo ivykio ar

ekstremalios situacijos (toliau - pratybq situacija) valdymo aptarimas, kuriame dalyvaujantys

civilines saugos sistemos subjgktq atstovai tarpusavy'je tikslina, tobulina ir derina reagavimo ir
padariniq Salinimo veiksmus;

ilI. CIULINES SAUGOS MOKYMO IR. PRATYBU ORGANIZAVIMAS

10. DarZelio darbuotojq civilines saugos mokym4 sudaro:

10.1. mokymas darbo vietbse;

10.2, mokymas, vadovauj4ntis tipinemis civilines saugos mokymo programomis;



10.3. mokymas veikti, v{dovaujantis Da-rZelio el;stremaliq situacijq valdymo planu, stalo ar

funkciniq pratybq metu.

I 1, Civilines saugos molymo priemones itrBukiarnos i DarZelio meting veiklos program?.

12. Darbuotojq civilines saugos mokymas darbo vietoje vykdomas, vadovaujantis tipinemis

civilines saugos mokymo progr]amomis (toliau - Programa), patvirtintomis Prie5gaisrines apsaugos

ir gelbejimo departamento prie Vidaus reikalq ministerijos 2010 m. liepos 2I d. isakymu Nr, I-21g

,,Dtel Tipiniq civilines saugos mlkymo progranrq",

13, Dafie|yie mokymq pagal Programq organizuoja direktoriaus pavaduotojas ukio

valandos. i

15' Civilines saugos mofymas yra iforminJas Apra5o priede pateiktu protokolu. protokol4

pasira5o istaigos vadovas ar asniuo, vykdgs mokym4 pagalprogram4,

kymo temos:

s ir veikimo teisiniai, tr organizaciniai pagrindai,

:

16,2. gamtinio, ekologinig, techninio ir socialinir: pobfdZio pavojai, jq prieZastys ir galimi

q situacijq metu;

emonds, taikomos darbuotojq apsaugai,

17' Darbuotojq civilines laugos Svietimas Dafielyje organizuojamas taikant ivairias Svietimo

formas: kursus, seminarus, paskfitas, stalo, funkcines priltybas.

acijq valdymo planu, Civilines saugos pratybq.

uoj amos, vadovauj antis Civilines saugos pratybrl

Respublikos Vyriausybes 2010 m. rugsejo g d.

t gantzavimo tvarko s apra5o patvirtinimo.,.

imas ekstremalioms situacijoms tikrinamas ir

skiliama ne maliau karp Z



- funkcines pratybos

- stalo pratybos - ne

funkcines pratybos,

dalyviq parengtis ir gebeji

vertinimas, rekgmendacijos

situacij oms tobulinimo.

I

planuojamos ir rengiamos ne rediau, kaip kas dveji metai;

kaip vien4 kart4 per metus, i5skyrus tuos metus, kai rengiamos

2t. Dafi:e\io pratybq itoje apra5oma pratybq eiga, fvertinami pratybq rezultatai, pratybq

veikti ekstremaliosios situacijos metu, pateikiamas pratybq

pasitilymai del pratybq dalyviq parengties ekstremaliosioms

. BAIGIAMOSIOS NUSOTATOS

22. Civilines saugos D arZel yj e kontroliuoj a D arLelio direktorius.


