
 

 

 

 

PANEVĖŽIO PATAISOS NAMŲ 

DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS 

DĖL PANEVĖŽIO PATAISOS NAMŲ DARBUOTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO 

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2021 m. vasario 1 d. Nr. V-12 

Panevėžys 

 
Vadovaudamasis Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 718 „Dėl Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo  

patvirtinimo“, 33 punktu ir Ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų tipinės civilinės saugos mokymo programos, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 21 d. įsakymu 

Nr. 1-219 „Dėl tipinių civilinės saugos mokymo programų patvirtinimo“, 2 punktu: 

1. T v i r t i n u  Panevėžio pataisos namų darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašą 

(pridedama). 

2. P a v e d u: 

2.1. šiuo įsakymu patvirtinto Panevėžio pataisos namų darbuotojų civilinės saugos mokymo 

tvarkos aprašo įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę Loretai Skrickienei, Panevėžio pataisos namų 

direktoriaus pavaduotojai; 

2.2. Veiklos organizavimo skyriui su šiuo įsakymu supažindinti Loretą Skrickienę. 

3. Nurodau Panevėžio pataisos namų Veiklos organizavimo skyriui šį įsakymą paskelbti 

Panevėžio pataisos namų interneto svetainėje. 

 
 

Direktorius                                                                                                                  Edvardas Norvaišas 

 

  

 



 

    PATVIRTINTA  

Panevėžio pataisos namų direktoriaus 

2021 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-12 

 

PANEVĖŽIO PATAISOS NAMŲ DARBUOTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Panevėžio pataisos namų darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas) nustato Panevėžio pataisos namų darbuotojų civilinės saugos mokymo organizavimo ir 

vykdymo tvarką. 

2. Civilinės saugos mokymas – tai veikla, kuria siekiama asmenis suteikti reikiamų civilinės 

saugos žinių ir gebėjimų, gilinti civilinės saugos sistemos subjektų profesines žinias, tobulinti 

įgūdžius ir gebėjimus pasirengti ir veiksmingai organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymą. 

3. Aprašo tikslas – užtikrinti tinkamą Panevėžio pataisos namų darbuotojų civilinės saugos 

mokymo organizavimą ir vykdymą, siekiant pasirengti galimoms ekstremaliosioms situacijoms ir 

išmokti elgtis joms gresiant ar susidarius. 

4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir 

kituose civilinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

5. Panevėžio pataisos namų darbuotojų civilinės saugos mokymas apima civilinės saugos 

mokymo organizavimą ir vykdymą. 

6. Panevėžio pataisos namų darbuotojų civilinės saugos mokymą sudaro: 

6.1. mokymas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos mokymo centre, kuriame mokosi 

Panevėžio pataisos namų darbuotojas, kuris priskiriamas Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 718 „Dėl Civilinės 

saugos mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 1 priede nurodytai klausytojų kategorijai (civilinės 

saugos specialistas); 

6.2. mokymas darbo vietose. 

7. Panevėžio pataisos namų darbuotojas, įgyvendinantis Panevėžio pataisos namų funkcijas 

civilinės saugos srityje, ne vėliau, kaip per 6 mėnesius nuo jo paskyrimo į pareigas privalo išklausyti 

įvadinį civilinės saugos kursą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos mokymo centre.  

8. Tęstinį civilinės saugos kursą Aprašo 7 punkte nurodytas Panevėžio pataisos namų 

darbuotojas privalo išklausyti nedelsdamas, pasibaigus įvadinio civilinės saugos kurso baigimo 

pažymėjimo galiojimo terminui (kas penkerius metus privaloma išklausyti 35 val. trukmės 

mokymus). 

9. Panevėžio pataisos namų darbuotojas, nurodytas Aprašo 7 punkte, baigęs įvadinio 

civilinės saugos mokymo kursus, kvalifikaciją civilinės saugos srityje tobulina mokydamasis pagal 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus patvirtintas tęstinio civilinės saugos 

mokymo programas. Klausytojai į tęstinio civilinės saugos mokymo kursus priimami tik pateikę 

įvadinio civilinės saugos mokymo kursų pažymėjimą. 



10. Panevėžio pataisos namų darbuotojas, nurodytas Aprašo 7 punkte, į civilinės saugos 

kursus registruojasi Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos mokymo centro nustatyta tvarka. 

11. Visi Panevėžio pataisos namų darbuotojai civilinės saugos mokosi darbo vietoje. 

Civilinės saugos mokymas darbo vietoje organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Ministerijų ir 

kitų valstybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų tipine civilinės saugos mokymo 

programa, patvirtinta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 1-219 „Dėl tipinių civilinės saugos 

mokymo programų patvirtinimo“. 

12. Visi Panevėžio pataisos namų darbuotojai privalo išklausyti mažiausiai 2 val. civilinės 

saugos mokymus per metus pagal Ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų tipinėje civilinės saugos mokymo programoje, Patvirtintoje Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 21 

d. įsakymu Nr. 1-219 „Dėl tipinių civilinės saugos mokymo programų patvirtinimo“, nurodytas 

temas. 

13. Už Panevėžio pataisos namų darbuotojų civilinės saugos mokymą darbo vietoje yra 

atsakingas Panevėžio pataisos namų darbuotojas, vykdantis asmens, atsakingo už darbų, civilinę ir 

gaisrinę saugą Panevėžio pataisos namuose, funkcijas ir Veiklos organizavimo skyriaus patarėjas, 

atsakingas už personalo mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo planavimą. 

14. Civilinės saugos mokymą darbo vietose sudaro: 

14.1. Panevėžio pataisos namų darbuotojų mokymas pagal Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus patvirtintas tipines civilinės 

saugos mokymo programas; 

14.2. Panevėžio pataisos namų darbuotojų mokymasis veikti vadovaujantis Kalėjimų 

departamento ekstremaliųjų situacijų valdymo planu. 

15. Institucijų, įstaigų darbuotojų civilinės saugos mokymo temos, patvirtintos 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 

m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 1-292 „Dėl tipinių civilinės saugos mokymo programų patvirtinimo“, 

yra šios: 

15.1. civilinės saugos sistema, jos valdymo ir veikimo principai ir teisiniai pagrindai; 

15.2. ministerijų, kitų valstybės institucijų, įstaigų kompetenciją, gyventojų teisės ir pareigos 

civilinės saugos srityje; 

15.3. gamtiniai, techniniai, ekologiniai ir socialiniai pavojai, jų priežastys ir galimi 

padariniai; 

15.4. saugus elgesys ir veiksniai gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai; 

15.5. ministerijos, ar kitos valstybės institucijos, įstaigos kompetencijai priskirtoje srityje 

galimų ekstremaliųjų situacijų prevencija; 

15.6. kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės, taikomos institucijų, įstaigų darbuotojų 

apsaugai; 

15.7. gyventojų evakavimo organizavimas; 

15.8. ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimas; 

15.9. Lietuvos parengties ekstremaliosioms situacijoms organizavimas. 

16. Panevėžio pataisos namų darbuotojų civilinės saugos mokymui pagal pasirinktą temą (-

as) kasmet turi būti skiriamos ne mažiau, kaip 2 akademinės valandos. Atsižvelgiant į aktualijas, 

Panevėžio pataisos namų veiklos specifiką ar darbuotojų pageidavimus, galima pasirinkti kitas 

civilinės saugos temas ir ilginti numatytą mokymo trukmę. 

17. Praktiniai civilinės saugos kursai vykdomi Panevėžio pataisos namuose organizuojamų 

civilinės saugos pratybų metu. 

  



 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Panevėžio pataisos namų darbuotojas, įgyvendinantis Panevėžio pataisos namų funkcijas 

civilinės saugos srityje, turi teisę: 

18.1. organizuodamas civilinės saugos mokymus darbo vietoje, dėl šių mokymų 

organizavimo ir vykdymo, gauti pagalbą iš visų Panevėžio pataisos namų administracinių padalinių; 

18.2. organizuodamas civilinės saugos mokymus darbo vietoje, dėl šių mokymų 

organizavimo ir vykdymo prašyti pagalbos iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų; 

18.3. Panevėžio pataisos namų darbuotojų mokymas darbo vietose yra įforminamas 

protokolu (Aprašo priedas), kurį pasirašo Panevėžio pataisos namų direktorius ar jo įgaliotas asmuo 

ir asmuo vykdęs mokymą. 
________________________________________________ 

  



Panevėžio pataisos namų 

darbuotojų civilinės saugos 

mokymo tvarkos aprašo 

priedas  

   
 

(Darbuotojų civilinės saugos mokymo protokolo forma) 

 

PANEVĖŽIO PATAISOS NAMAI 

 

DARBUOTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO PROTOKOLAS 
 

20 .... m............................. d. Nr. 

Panevėžys 

 

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

Mokymo temos: (nurodomos mokymo temos) 

Mokymo dalyvių sąrašas: 

 

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos  
1 2 3 

   

   

   

   

   

   
 

 

 
(pareigos)  (parašas)  (vardas ir pavardė) 

     

     

(pareigos)  (parašas)  (vardas ir pavardė) 

 

 

_______________________________________________ 
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