
                                                                                            PATVIRTINTA 

 Vilniaus lopšelio-darželio ,,Paslaptis”  

 Direktorės Alinos Grinevič 

 2022 m. sausio 6 d.                    

 įsakymu Nr. V-5 

 

CIVILINĖS SAUGOS MOKYMŲ PLANAS 2022 METAMS 
 

Eil. 

Nr. 

Programų ir temų 

pavadinimas 

Mokymo 

forma 

 

Val. 

skaičius 

 

Atsakingas 

vykdytojas 

 

Numatoma

data 

 

Dalyvauja 

 

1. CIVILINĖS SAUGOS MOKYMAS 

1.1. Pastoviai stebėti laisvų 

vietų registraciją 

Ugniagesių gelbėtojų 

civilinės saugos 

mokykloje ir esant 

galimybei užsiregistruoti į 

civilinės saugos mokymus 

(vadovui ir  atsak. už 

civilinę saugą 

darbuotojui). 

 

Mokymų 

kursas su 

pažymėji

mu 

8 val. Atsakingas 

už CS 

darbuotojas 

Atsiradus 
galimybei 

Atsakingas už 

CS darbuotojas 

1.2. Civilinės saugos sistema, 

jos valdymo ir veikimo 

principai ir teisiniai 

pagrindai. 

 

Paskaita 0,45 val. Atsakingas 

už CS 

darbuotojas 

2022-03 Lopšelio-

darželio 

darbuotojai 

1.3. Ūkio subjektų, kitų įstaigų 
ir gyventojų  teisės  ir  
pareigos civilinės saugos 
srityje. 
 

Paskaita 0,45 val. Atsakingas 

už CS 

darbuotojas 

2022-04 Lopšelio-

darželio 

darbuotojai 

2. PASIRENGIMAS EKSTREMALIOMS SITUACIJOMS 

2.1. Civilinės saugos veiksmų 

ir priemonių planavimas 

ekstremalių situacijų 

atvejais. 

 

Grupinis 

darbas 

1 val. Atsakingas 

už CS 

darbuotojas 

III 

ketvirtis 

Lopšelio-

darželio 

darbuotojai 

2.2. Informacija civilinės 

saugos tema „Veiksmai 

pavojaus valstybės 

saugumui (nasankcionuoti 

užsienio valstybės 

ginkluotųjų pajėgų 

veiksmai) metu. 

 

Grupinis 

darbas 

1 val. Atsakingas 

už CS 

darbuotojas 

III 

ketvirtis 

Lopšelio-

darželio 

darbuotojai 



2.3. Informacija civilinės 

saugos temomis: 

gyventojų įspėjimai, 

saugus elgesys ir veiksmai 

gresiant ar susidarius 

ekstremaliąjai situacijai; 

gyventojų veiksmai, 

įvykus avarijai Astravo 

AE ar Ukrainos AE; 

kolektyvinio apsaugos 

statinio, priedangos, 

slėptuvės paskirtis, 

veiksmai cheminio 

užteršimo atveju. 

 

Paskaita 1 val. Atsakingas 

už CS 

darbuotojas 

2022-03 

–  

2022-10 

 

Lopšelio-

darželio 

darbuotojai 

2.4. Gamtiniai, techniniai, 

ekologiniai, cheminiai, 

socialiniai pavojai, jų 

priežastys ir galimi 

padariniai. 

 

Paskaita 0,45 val. Atsakingas 

už CS 

darbuotojas 

I  

ketvirtis 

Lopšelio-

darželio 

darbuotojai 

2.5. Kolektyvinės ir asmeninės 

apsaugos priemonės, 

taikomos ūkio subjektų, 

kitų įstaigos darbuotojų 

apsaugai. 

 

Paskaita 0,45 val. Atsakingas 

už CS 

darbuotojas 

I  

ketvirtis 

Lopšelio-

darželio 

darbuotojai 

2.6. Gyventojų perspėjimo ir 

informavimo 

organizavimas. Civilinės 

saugos signalai. 

 

Paskaita 0,45 val. Atsakingas 

už CS 

darbuotojas 

I  

ketvirtis 

Lopšelio-

darželio 

darbuotojai 

2.7. Žinių patikrinimas.  Testas. Iki 1 val. Atsakingas 

už CS 

darbuotojas 

I  

ketvirtis 

Lopšelio-

darželio 

darbuotojai 

2.8. Organizuoti funkcines 

pratybas lopšelio-darželio 

teritorijoje: ,,Praktinių  

veiksmų patikrinimas 

kilus gaisrui'' . 

 

Funkcinės 

pratybos 

1 val. Atsakingas 

už CS 

darbuotojas 

2022-10 ESVG,  

lopšelio-darželio 

darbuotojai 

 
 

        _____________________ 

 

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams                                                             Ligita Anžėlaitienė 
     (atsakingas asmuo už civilinę saugą)                                 (parašas)                                    (vardas, pavardė) 


