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VILNIAUS JONO PAULIAUS II PROGIMNAZIJOS 

CIVILINĖS SAUGOS PRATYBŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 
 

 

 

                                    BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

               1. Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) nustato Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos (toliau –Mokyklos) darbuotojų 

civilinės saugos pratybų organizavimą ir vykdymą. 

               2. Pratybos organizuojamos siekiant įvertinti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų 

veiksmingumą, reagavimo į ekstremaliąją situaciją, ekstremalųjį įvykį strategiją ir procedūras, pajėgų, 

materialinių išteklių reikiamus resursus, specialistų pasirengimo lygį situacijų, panašių į  realias, metu,  

taip  pat gerinti pratybose dalyvaujančių institucijų pasirengimą reaguoti į gresiantį ar susidariusį 

ekstremalųjį įvykį, ekstremaliąją situaciją. 

               3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir kituose 

civilinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose naudojamas sąvokas. 

 

 
II. CIVILINĖS SAUGOS PRATYBŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4. Civilinės saugos pratybų tikslai yra: 

4.1. stiprinti civilinės saugos parengtį progimnazijoje; 

4.2. mokyti ir rengti progimnazijos darbuotojus, kaip elgtis gresiant ar susidarius 

ekstremaliosioms situacijoms; 

  4.3. planuojamų pratybų tema ir tikslas numatomi atsižvelgiant į:  

  4.4 realiausiai gresiančius pavojus (epidemija, potvynis, gaisras) ir jų padarinius gyventojų 

sveikatai bei gyvybei, turtui, aplinkai, būtiniausioms gyvenimo sąlygoms; 

4.5. Pratybų tikslas turi būti aiškiai suformuluotas, paprastas, pasiekiamas, realus, įvertinamas, 

orientuotas į galutinį rezultatą. 

4.6. skatinti darbuotojų pasitikėjimą civilinės saugos sistemos veikla. 

5. Civilinės saugos pratybų uždaviniai yra: 

5.1. mokyti progimnazijos darbuotojus, kaip pasirengti galimoms ekstremaliosioms situacijoms, 

kaip elgtis joms gresiant ar susidarius; 

5.2. suteikti darbuotojams žinių apie galimus gamtinio, techninio, ekologinio ir socialinio 

pobūdžio pavojus, mokyti saugaus elgesio ir būtinų veiksmų ekstremaliųjų situacijų metu. 
 



 

 

 

III. CIVILINĖS SAUGOS PRATYBŲ ORGANIZAVIMAS 

 

              6.  Pirmiausia rengiantis pratyboms priimamas civilinės saugos sistemos subjekto, 

organizuojančio pratybas, vadovo įsakymas ,,Dėl pasirengimo civilinės saugos pratyboms ir jų vykdymo“.  

6. Civilinės saugos pratybos progimnazijos darbuotojams organizuojamas: 

6.1. Progimnazijoje, darbo vietose. 

6.2. Jeigu pratybos vyksta vienoje patalpoje, pratybų vadovas skelbia pratybų pradžią, primena 

dalyviams pratybų tikslus, supažindina su pratybų taisyklėmis. Dalyviams teikiami pradiniai duomenys, 

kurie duos pradžią aktyviam pratybų etapui. 

7. Progimnazijos darbuotojų civilinės saugos mokymą darbo vietose sudaro: 

7.1.mokymas vadovaujantis tipinėmis civilinės saugos mokymo programomis (toliau – 

Programa), patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 1-219 ,,Dėl Tipinių civilinės saugos mokymo programų.“; 

7.2. gyventojų civilinės saugos švietimas; 

7.3. mokymasis veikti vadovaujantis progimnazijos Ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, stalo 

ar funkcinių pratybų metu. 

8. Darbuotojų civilinės saugos mokymui pagal Programą skiriama ne mažiau kaip 2 valandos. 

9. Civilinės saugos pratybų organizavimas yra įforminamas šio aprašo priede pateiktu protokolu. 

Protokolą pasirašo progimnazijos direktorius ir asmuo, vykdęs mokymą pagal programą. 

10. Progimnazijos darbuotojų civilinės saugos pratybų ( mokymo) temos: 

10.1. civilinės saugos sistemos organizavimo ir veikimo teisiniai ir organizaciniai pagrindai, 

gyventojų teisės ir pareigos civilinės saugos srityje; 

10.2. gamtinės, ekologinio, techninio, ekologinio ir socialinio pobūdžio pavojai, jų priežastys ir 

galimi padariniai; 

10.3. saugus elgesys ir veiksmai ekstremaliųjų situacijų metu; 

10.4. kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės, taikomos darbuotojų apsaugai. 

11. Vadovaujantis Progimnazijos ekstremalių situacijų valdymo planu, civilinės saugos pratybų 

metu gilinami praktiniai įgūdžiai. Pratybos organizuojamos vadovaujantis Civilinės saugos pratybų 

organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 8 d. 

nutarimu Nr. 1295 ,,Dėl Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.“ 

12. Darbuotojų civilinės saugos švietimas progimnazijoje organizuojamas taikant įvairias 

švietimo formas: kursus, seminarus, paskaitas, stalo pratybas. 

13. Stalo pratybos vyksta diskusijų forma. 

14. Progimnazijos darbuotojų civilinės saugos pratybos bei mokymas vykdomas Progimnazijos 

Ekstremaliųjų situacijų prevencinių priemonių plane numatytu laikotarpiu. 

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Mokyklos darbuotojų praktinis pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms tikrinamą bei 

vertinamą ir civilinės saugos mokymą progimnazijoje kontroliuoja direktorius. 

______________________ 



 

                                                                                                          Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos 

                                                                                                           civilinės saugos pratybų organizavimo 

                                                                                                           tvarkos aprašo priedas                                               

 

 

 

(Darbuotojų civilinės saugos pratybų organizavimo protokolo pavyzdys) 

 

_____________________________________________________________________________ 

(dokumento sudarytojo pavadinimas) 

 

DARBUOTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS PRATYBŲ ORGANIZAVIMO PROTOKOLAS 

 

________________  Nr. ____ 

(data) 

_________________________ 

(sudarymo vieta) 

 

 

 

 

 

Pratybų organizavimo data, laikas: (nurodoma mokymo data, pradžios ir pabaigos laikas). 

temos: (nurodomos pratybų organizavimo mokymo temos). 

               dalyvių sąrašas: 

 

 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė Pareigos 

1. 

 

 

 

  

 

 

 

_________________________   ___________               _______________ 
(direktoriaus ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)                     (parašas)        (vardas ir pavardė) 

 

_____________________               ___________               _______________ 
(mokymus vedusio asmens pareigų pavadinimas)                     (parašas)         (vardas ir pavardė) 


