
Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO CENTRO KLAUSYTOJŲ KATEGORIJOS, MOKYMO 

TRUKMĖ IR PERIODIŠKUMAS 

 

Eil. 

Nr. 
Klausytojų kategorijos* 

Mokym

o 

trukmė 

(val.) 

Mokymo 

periodišku-

mas 

1. Asmenys, dirbantys valstybės ir savivaldybių 

institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio 

subjektuose, pagal savo veiklos pobūdį atsakingi už 

ekstremaliųjų situacijų prevenciją, prognozavimą, 

valdymą ir padarinių likvidavimą: 

  

1.1.  ekstremaliųjų situacijų komisijų vadovai ir nariai 21 kas 3 

metai 

1.2.  valstybės, savivaldybių, ministerijų ir kitų valstybės 

institucijų bei ūkio subjektų ekstremaliųjų situacijų 

operacijų centrų vadovai 

21 kas 3 

metai 

1.3.  valstybės, ministerijų ir kitų valstybės institucijų 

ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų nariai 

21 kas 3 

metai 

1.4.  civilinės saugos sistemos pajėgoms priskiriamų institucijų 

vadovai arba jų įgalioti asmenys 

21 kas 5 

metai 

1.5.  savivaldybių civilinės saugos tarnybų  ir (ar) skyrių 

darbuotojai 

21 kas 3 

metai 

1.6.  apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų civilinės saugos 

skyrių darbuotojai 

35 kas 5 

metai 

1.7.  civilinės saugos specialistai 35 kas 5 

metai 

2.  Asmenys, dirbantys valstybinės reikšmės ir 

nacionalinės svarbos objektuose: 

  



Eil. 

Nr. 
Klausytojų kategorijos* 

Mokym

o 

trukmė 

(val.) 

Mokymo 

periodišku-

mas 

2.1.  valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir 

ūkio subjektų, kurie pagal Lietuvos Respublikos strateginę 

reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių 

bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių 

įstatymą (Žin., 2002, Nr. 103-4604; 2003, Nr. 73-3354; 

2004, Nr. 28-871; 2006, Nr. 65-2385; 2007, Nr. 46-1714; 

2008, Nr. 19-675; 2009, Nr. 93-3968) turi strateginę ar 

svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui, vadovai arba jų 

įgalioti asmenys 

21 kas 5 

metai 

2.2.  valstybinės reikšmės objektų, kurie įtraukti į Valstybinės 

reikšmės ir pavojingų objektų registrą, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 8 d. nutarimu 

Nr. 1386 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. 

rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 873 redakcija) (Žin., 2000, Nr. 

98-3117; 2004, Nr. 130-4665; 2006, Nr. 97-3783), 

vadovai arba jų įgalioti asmenys ir atsakingi asmenys 

21 kas 5 

metai 

3. Asmenys, dirbantys valstybės ir savivaldybių 

institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio 

subjektuose, kurių vykdoma veikla ar veiklos pobūdis 

esant nepalankioms aplinkybėms gali sukelti 

ekstremaliąją situaciją ir pavojų žmonių gyvybei ar 

sveikatai, turtui, aplinkai: 

  

3.1.  pavojingų objektų, kuriems taikomi Pramoninių avarijų 

prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatai, patvirtinti 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. 

nutarimu Nr. 966 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 

m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 913 redakcija) (Žin., 2004, 

Nr. 130-4649; 2008, Nr. 109-4159), vadovai arba jų 

įgalioti asmenys 

21 kas 5 

metai 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=189498
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=215468
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=227308
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=277497
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=295934
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=314476
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=350390
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=112764
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=239494
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=282443
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=239478
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=327373


Eil. 

Nr. 
Klausytojų kategorijos* 

Mokym

o 

trukmė 

(val.) 

Mokymo 
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mas 

3.2.  ūkio subjektų, tiekiančių rinkai ar kitaip tvarkančių, taip pat 

laikinai įvežančių į Lietuvos teritoriją perdirbti pavojingas 

chemines medžiagas ir preparatus, apibrėžtus Lietuvos 

Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatyme (Žin., 

2000, Nr. 36-987; 2006, Nr. 65-2381; 2008, Nr. 76-3000), 

vadovai arba jų įgalioti asmenys 

21 kas 5 

metai 

3.3.  ūkio subjektų, kuriuose darbuotojai savo veikloje naudoja 

antrosios, trečiosios arba ketvirtosios grupės biologines 

medžiagas, nurodytas Darbuotojų apsaugos nuo biologinių 

medžiagų poveikio darbe nuostatuose, patvirtintuose 

socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos 

ministro 2001 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 80/353 

(Žin., 2001, Nr. 56-1999 ), arba kitaip su jomis 

kontaktuoja, vadovai arba jų įgalioti asmenys 

21 kas 5 

metai 

3.4.  ūkio subjektų, kurie Lietuvos Respublikos civilinių 

pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo (Žin., 

2002, Nr. 62-2496; 2004, Nr. 53-1790) nustatyta tvarka 

verčiasi civilinių pirotechnikos priemonių gamyba, laikymu 

ir naudojimu, vadovai arba jų įgalioti asmenys 

21 kas 5 

metai 

3.5.  apdirbamosios gamybos (pagal Statistikos departamento 

prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio 

direktoriaus patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių 

klasifikatorių (EVRK 2 red.) (Žin., 2007, Nr. 119-4877) ūkio 

subjektų, kai juose dirba daugiau kaip 100 žmonių, vadovai 

arba jų įgalioti asmenys 

21 kas 5 

metai 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=99898&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=277492&b=
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=323622
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=140647
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=169290
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=230386
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=309099
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3.6.  ūkio subjektų, vykdančių ūkinę gamybinę veiklą, kuriai dėl 

savo pobūdžio, masto ar numatomos vietos ypatumų buvo 

atliktas poveikio aplinkai vertinimas, numatytas Lietuvos 

Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-

3105), arba poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, 

numatytas sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 31 

d. įsakymu Nr. V-50 (Žin., 2003, Nr. 18-794) patvirtintame 

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo atvejų sąraše, vadovai arba 

jų įgalioti asmenys 

21 kas 5 

metai 

3.7.  ūkio subjektų, kurie verčiasi radioaktyviųjų atliekų 

tvarkymo veikla, apibrėžta Lietuvos  Respublikos 

radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1999, Nr. 

50-1600; 2004, Nr. 28-875, Nr. 60-2124, Nr. 163-5944; 

2005, Nr. 122-4361; 2009, Nr. 10-354), vadovai arba jų 

įgalioti asmenys 

21 kas 5 

metai 

3.8.  įmonių, kurios steigia ar yra įsteigusios ir eksploatuoja 

valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektus, 

atitinkančius Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2000 m. 

vasario 2 d. nutarimu Nr. 113 (Žin., 2000, Nr. 12-302) 

nurodytus kriterijus bei nomenklatūrą ir įregistruotus 

nustatyta tvarka, vadovai arba jų įgalioti asmenys 

21 kas 5 

metai 

3.9.  Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 

1998, Nr. 60-1726; 2002, Nr. 72-3016; 2008, Nr. 81-

3180) apibrėžtų pavojingas atliekas gaminančių ir 

tvarkančių įmonių bei nepavojingas atliekas šalinančių 

įmonių vadovai arba jų įgalioti asmenys 

21 kas 5 

metai 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=30545&b=
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=259244
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=259244
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=205459&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=81441&b=
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=227314
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=231538
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=244680
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=263342
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=335983
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=94922
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=171181
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=324493
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=324493
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4. Asmenys, dirbantys valstybės ir savivaldybių 

institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio 

subjektuose, kuriuose pagal vykdomos veiklos 

pobūdį nuolat ar laikinai būna žmonių, kurių 

saugumu, susidarius ekstremaliajai situacijai, turi 

pasirūpinti ūkio subjekto personalas:   

  

4.1.  ūkio subjektų ir įstaigų, teikiančių apgyvendinimo 

paslaugas (viešbučiai, moteliai, svečių namai), kuriuose 

vienu metu gali gyventi 100 ir daugiau žmonių, vadovai 

arba jų įgalioti asmenys 

18 kas 5 

metai 

4.2.  socialinės rūpybos įstaigų (senelių, neįgaliųjų ir vaikų 

globos namai) vadovai arba jų įgalioti asmenys 

18 kas 5 

metai 

4.3.  respublikos, regiono, rajono lygmenims priskiriamų 

stacionarių asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai 

arba jų įgalioti asmenys 

18 kas 5 

metai 

4.4.  viešųjų pramoginių renginių paslaugas teikiančių ūkio 

subjektų ir kitų įstaigų (teatrai, kino teatrai,  koncertų 

salės, universalios salės ir kita) vadovai arba jų įgalioti 

asmenys 

18 kas 5 

metai 

4.5.  prekybos paskirties ūkio subjektų ir įstaigų, kurių bendras 

plotas viršija 2 000 kv. metrų, vadovai arba jų įgalioti 

asmenys 

18 kas 5 

metai 

4.6.  specialiosios paskirties ūkio subjektų ir įstaigų (kalėjimai, 

pataisos namai, kolonijos, tardymo izoliatoriai) vadovai 

arba jų įgalioti asmenys 

18 kas 5 

metai 

5. Asmenys, dirbantys valstybės ir savivaldybių 

institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio 

subjektuose, kurie užtikrina kilnojamųjų kultūros 

vertybių apsaugą, valdo ir administruoja  statinius 

bei jų kompleksus, ansamblius, įregistruotus kaip 

nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės: 
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5.1.  valstybės ir savivaldybių institucijų, kurioms  Lietuvos 

Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos 

įstatymu (Žin., 1996, Nr. 14-352;  2008, Nr. 81-3183) ir 

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo 

apsaugos įstatymu  ( Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-

5571) yra pavestas valstybinis kultūros paveldo apsaugos 

administravimas, vadovai arba jų įgalioti asmenys 

18 kas 5 

metai 

5.2.  kultūros paveldo objektų ir kitų nekilnojamųjų daiktų, 

esančių pavienių ar kompleksinių objektų teritorijoje arba 

vietovėje, valdytojai arba jų įgalioti asmenys 

18 kas 5 

metai 

5.3.  Nacionalinės bibliotekos ir valstybinės reikšmės bibliotekų 

vadovai arba jų įgalioti asmenys 

18 kas 5 

metai 

5.4.  valstybės archyvų vadovai arba jų įgalioti asmenys 18 kas 5 

metai 

6. Miškų urėdijų, valstybinių rezervatų direkcijų, nacionalinių 

parkų direkcijų vadovai arba jų įgalioti asmenys 

18 kas 5 

metai 

7. Mokytojai ir dėstytojai, dėstantys civilinės saugos pagrindus 35 kas 5 

metai 

8. Ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklą ar 

elektroninių ryšių paslaugas, vadovai aba jų įgalioti 

asmenys 

18 kas 5 

metai 

* Civilinės saugos mokymo centro klausytojais gali būti ir kiti pareigūnai bei 

specialistai pagal valstybės ir savivaldybių institucijų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų 

paraiškas. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=24349
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=324512
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=15165&b=

