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UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ MOKYKLA

Jeigu esi:
• Lietuvos Respublikos pilietis; 
• Ne jaunesnis nei18 metų; 
• Baigęs vidurinę mokyklą;
• Nepriekaištingos reputacijos;
• Tinkamos sveikatos;
• Gerai fiziškai pasirengęs.

Kreipkis į savo apskrities priešgaisrinės gel-
bėjimo valdybos personalo specialistus. Ten 
bus suteikta išsami informaciją apie tai, kokius 

ESI REIKALINGAS!

UGNIAGESIŲ 
GELBĖTOJŲ VISADA REIKĖS

dokumentus būtina pateikti siuntimui į Ugnia-
gesių gelbėtojų mokykloje vykdomą atranką.

ATRANKA
Teorinis testas (40 klausimų).
Fiziniai normatyvai (bėgimas, atsispaudi-

mai, prisitraukimai).

MOKSLAI
Trukmė – 1 metai.
Priėmimas vyksta du kartus per metus: rug-

sėjo 1 d. (atranka liepos mėnesį) ir kovo 1 d. 
(atranka sausio mėnesį).

Stipendija – nuo 126 iki 196 Eur.
Mokymosi metu kursantai gyvena bendra-

butyje.

ATVIRŲ DURŲ DIENOS 2017 METAIS
Balandžio 28 d. ir spalio 27 d.

Daugiau informacijos:
Ugniagesių gelbėtojų mokykla
Valčiūnai, Vilniaus rajonas
mob. tel. 8 620 10125, www.ugm.lt
el. paštas ugm@vpgt.lt
     UG mokykla

Artimui pagalba, Dievui garbė

UGNIAGESYS

Rolando Žalgevičiaus nuotr.
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Ugniagesių gelbėtojų mokyklos kursantas 37-erių metų 
skuodiškis VIDMANTAS ŠLEČKUS į ugniagesius gelbėtojus 
rengiančią mokyklą įstojo po tarnybos Lietuvos kariuomenėje, 
baigęs Kūno kultūros akademiją ir padirbėjęs užsienyje: 

Šalies Stipriausio ugniage-
sio varžybų nugalėtojas, Eu-
ropos stipriausias ugniage-
sys, su Lietuvos stipriausių 
ugniagesių komanda pasau-
lyje iškovojęs antrąją ir tre-
čiąją vietas Vilniaus apskri-
ties priešgaisrinės gelbėjimo 
valdybos 6-osios koman-
dos ugniagesys gelbėtojas  
28-erių metų LAURYNAS 
URBONAVIČIUS: 

Mėgsti ekstremalų darbą? 
Tapk ugniagesiu gelbėtoju!

Darbas, nebijantiems 
išbandymų

Koks bus tavo CV?

„Mano tėtis visą gyvenimą dirbo ugnia-
gesiu gelbėtoju, tad ir aš labai dažnai atei-
davau į gaisrinę, vaikystėje buvau tiesiog 
„priaugęs“ prie jos. Kai grįžau iš užsienio, 
net nesvarsčiau, kur pasukti, žinojau, kad 
tapsiu ugniagesiu gelbėtoju. Tiesa, Ugnia-
gesių gelbėtojų mokykloje manęs lau-
kė didelis netikėtumas – aš žinojau, kad 
ugniagesiai gesina gaisrus, bet kad jie 
atlieka tokius įvairius ir sudėtingus gelbė-
jimo darbus, nemaniau. Tai ir pagalba au-
toavarijose, skenduolių traukimas, darbai 
aukštyje, žmonių gelbėjimas iš griuvėsių, 
cheminių incidentų likvidavimas ir kt. Juos 
turi atlikti profesionaliai, nes rizikuoji ne tik 
savo, bet ir kitų žmonių sveikata ir gyvybe. 

„Ugniagesiu gelbėtoju dirbu penkti 
metai. Į Ugniagesių gelbėtojų mokyklą 
įstojau baigęs VGTU statybos inžineriją. 
Joje viskas buvo nauja. Paaiškėjo, kad 
ugniagesiai ne tik gesina gaisrus, bet be-
veik tiek pat atlieka ir gelbėjimo darbų. 

Ši mokykla suteikė daug teorinių žinių 
ir praktinių įgūdžių. Būsimieji ugniagesiai 
mokosi dirbti su nauja gaisrų gesinimo ir 
gelbėjimo technika bei įranga, kokios dar 
neturi ir kai kurios komandos. 

Ugniagesys gelbėtojas – vyriška pro-
fesija. Turi būti labai tvirtas, nes darbe 
tenka ištverti didelius krūvius, iškęsti 
karštį ir šaltį, sunkiai fiziškai dirbti. 

Be to, turi būti psichologiškai stiprus, 
labai susikoncentravęs, nes viena sekun-
dė gali kainuoti gyvybę. 

Ugniagesys gelbėtojas turi būti gerai 
fiziškai pasirengęs ir psichologiškai tvirtas. 
Be to, jam tenka mokytis visą gyvenimą, 
nes darbe vienodų situacijų nebūna. 

Darbas įdomus, įvairus ir prasmingas. 
Svarbiausia, kad galėsiu padėti žmonėms 
ir kad mano pagalba bus reikalinga. 

Baigęs šią mokyklą, grįšiu į Klaipėdos 
apskritį. Labai gerai, kad baigęs galėsiu 
dirbti ten, iš kur esu kilęs. Juk mažuose 
miesteliuose sunku rasti darbą. O baigu-
siems Ugniagesių gelbėtojų mokyklą ga-
rantuojama darbo vieta. Be to, labai geras 
darbo grafikas, nes dirbi kas ketvirtą parą. 
Darbas netrukdo mokytis toliau ir siekti 
karjeros.“   

Darbe man padeda geras fizinis pa-
sirengimas, nes sporto salėje dirbu su 
svoriais, penktus metus esu mišrių ko-
vos menų kovotojas, dalyvauju įvairiuo-
se turnyruose. Taip pat daug laiko skiriu, 
kad pasirengčiau stipriausio ugniagesio 
varžyboms ir čempionatams. Tad jei nori 
įdomaus ir nemonotoniško darbo, ku-
riame galėsi save išbandyti ir fiziškai, ir 
psichologiškai, kviečiu tapti ugniagesiu 
gelbėtoju. Patikinu, jog dirbant nė vienas 
budėjimas nebus nuobodus.“    

Ugniagesių gelbėtojų mokyklos kursantas 28-erių metų 
mažeikiškis ROKAS LINDENIS: 

„Ugniagesiu gelbėtoju svajojau tapti 
tik baigęs mokyklą, tačiau taip susiklostė 
aplinkybės, kad tik po 9-erių metų įgyven-
dinau savo svajonę. Turėjau draugų, kurie 
dirbo ugniagesiais gelbėtojais, ir mane šis 
darbas viliojo. Tačiau pirmiausia baigiau 
automechaniko specialybę profesinėje 
mokykloje, trejus metus dirbau Klaipėdo-
je, vėliau išvažiavau į užsienį. 

Ugniagesių gelbėtojų mokykloje įgijau 
daugiau savarankiškumo, atsakomybės, 
daug ko išmokau. Čia daug praktinių už-
siėmimų, mes važiuojame gesinti ir tikrų 
gaisrų, mokomės atlikti gelbėjimo darbus. 

Galbūt kartais tau naršant sociali-
niuose tinkluose ar žiūrint televizorių, 
kyla klausimas „Ką dar, be to, kad ge-
sina gaisrą, daro ugniagesys gelbėto-
jas?“, „Kas ir kodėl nusprendė, kad rei-
kalinga evakuacija?“, „Kas nusprendė, 
kad geriau likti namuose?“, „Kam rei-
kalingas dūmų detektorius?“

Ugniagesiai gelbėtojai gelbsti žmo-
nių gyvybes ir turtą gaisrų ir kitų nelaimių 
metu. Tai ryžto, ištvermės ir drąsos reika-
laujantis darbas.

Ar žinote, kad jie, norėdami išgelbėti 
kitus, plaukia kaip geriausi plaukikai? O 
kliūtis įveikia kaip šauniausi perkūro meis-
trai!

Kad galėtų dirbti cheminiuose inciden-
tuose, jie turi būti sukaupę kur kas dau-
giau žinių nei jų yra mokykliniuose chemi-
jos vadovėliuose.

Ugniagesiai gelbėtojai nuolat treniruo-
jasi įvairiose pratybose, todėl net ugnyje ar 
dūmuose nepasiklystų nei Barclays kori-
doriuose, nei Siemens arenoje.

Manau, kad grįžęs į Mažeikius ir pra-
dėjęs dirbti Mažeikių objektinėje prieš-
gaisrinėje gelbėjimo valdyboje būsiu pa-
kankamai gerai pasirengęs. Kviečiu visus, 
kuriems patinka ekstremalus darbas, kurie 
yra fiziškai stiprūs, sveiki, mėgsta sportą, 
tapti ugniagesiais gelbėtojais. 

Ugniagesių gelbėtojų mokykloje nerei-
kia mokėti už mokslą, mokama stipendija, 
labai geros mokymosi ir gyvenimo sąly-
gos. Norintiems sportuoti yra krepšinio 
aikštelė, futbolo aikštė, stadionas, basei-
nas, treniruoklių salė.“ 

Valstybinės priešgaisrinės priežiūros 
pareigūnų darbas taip pat įdomus. Šie 
pareigūnai tikrina objektų priešgaisrinės 
saugos būklę, tiria gaisrus, užtikrina gais-
rų prevenciją ir kontroliuoja jos reikalavimų 
vykdymą, informuoja visuomenę prieš-
gaisrinės saugos klausimais. Jie žino 100 
atsakymų į klausimą: „Kodėl kyla gais-
ras?“ ir gali pasiūlyti dar tiek pat variantų, 
kaip jo išvengti. 

Priešgaisrinėje apsaugoje dirba ir civi-
linės saugos specialistai. Jie laiku įspėja 
apie gresiantį pavojų,  žino, kur, įvykus 
nelaimei, galima saugiai pasislėpti gyven-
tojams ir ką jiems būtina turėti su savimi, 
o svarbiausia –  to jie gali išmokyti ir kitus. 

Jeigu mąstai: „Kokius reikalavimus tu-
riu atitikti?“, „Ar užtenka tik noro, ar svarbi 
ir sveikata bei fizinis pasirengimas?“, „Aš 
noriu būti vienas iš jų“, ateik! Ugniagesiai 
gelbėtojai laukia tavęs. Jie išmokys, pasi-
dalins patirtimi ir su geriausių įgūdžių kup-
rine ant pečių išleis daryti gerų darbų ir 
padėti žmonėms...

Ugniagesių gelbėtojų mokyklos kursantai Rokas Lindenis ir Vidmantas Šlečkus neabejoja, kad jų 
laukia įdomus ir prasmingas darbas

Ugniagesių gelbėtojų mokykloje sudarytos geros sąlygos, kad kursantai būtų pasirengę būsimam darbui
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Dr. Kęstutis Lukošius 
(Vilniaus Gedimino technikos univer-

sitete baigė gaisrinės saugos specialybę, 
turi daktaro laipsnį. Dirbo Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo departamento 
prie VRM direktoriaus pavaduotoju, buvo 
Gaisrinės saugos asociacijos prezidentas, 
yra įkūręs bendrovę „Gaisriniai tyrimai“)

„Pasirinkau šias studijas siekdamas 
tapti gaisrinės saugos specialistu, žinan-
čiu būdus ir priemones, skirtus žmonėms 
apsaugoti nuo gaisrų ir jų padarytos ža-
los, dalyvauti gesinant gaisrus ir likvi-
duojant įvairius incidentus. Ši specialybė 
viliojo ir dėl ekstremaliųjų darbo sąlygų. 

Šiandien didžiuojuosi, kad pasirinkau 
ją, nes galiu kompetentingai patarti žmo-
nėms, kaip apsisaugoti nuo gaisrų ir kitų 
pavojų, kurie pasiglemžia gyvybes ar su-
naikiną turtą. 

Gaisrinės saugos specialistų paklau-
sa Lietuvoje ir kitose šalyse yra gana 
didelė, nes technologijos saugos srityje 
tobulėja ir vis dažniau galima pasiūlyti 
efektyvesnių prevencijos ar gaisro gesi-
nimo priemonių. Todėl veikliems ir ryžtin-
giems rekomenduočiau pasirinkti gaisri-
nės saugos studijas VGTU. Šios srities 
specialistai visada laukiami.“ 

Dr. Edgaras Geda
(PAGD prie VRM Civilinės saugos val-

dybos viršininkas )

„Studijos Vilniaus Gedimino techni-
kos universitete man atvėrė daug gali-
mybių mokytis ir tobulėti. Tuo metu in-
ternetas žengė tik pirmuosius žingsnius, 
mano karta neturėjo išmaniųjų telefonų... 
Universiteto infrastruktūra ir bendruome-
nė tuo metu darė didžiulę įtaką mokymo 

Drąsiems, ryžtingiems ir ieškantiems adrenalino – 
gaisrinės saugos studijų programa

VGTU absolventai apie profesijos 
pasirinkimą, studijas ir karjerą

Vilniaus Gedimino technikos univer-
siteto (VGTU) gaisrinės saugos studijų 
programą renkasi tie, kurie yra tvirtai 
apsisprendę dėl savo profesijos ir atei-
ties. 82 proc. stojančiųjų mokytis pla-
nuoja dirbti pagal specialybę. Per 22 
metus yra parengti 556 saugos inžine-
rijos bakalaurai.  

Didžioji dalis absolventų dirba valsty-
binėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje. 
Kad gaisrinės saugos studijų programa 
reikalinga, pažymi ir valstybinės priešgais-
rinės gelbėjimo tarnybos (VPGT) vadovai 
bei joje dirbantys VGTU absolventai. Šiuo 
metu VPGT dirba 232 pareigūnai, baigę 
gaisrinės saugos specialybę, tai sudaro 
43 proc. universitetinį išsilavinimą turinčių 
asmenų. 

Gaisrinės saugos specialybės stu-
dentams yra sudarytos sąlygos įsidarbinti 
dar studijų metu. 87 proc. vadovaujamas 
pareigas užimančių darbuotojų teigia, kad 
priimdami į darbą žmogų pirmenybę teiktų 
baigusiems gaisrinės saugos studijas. Tai 
rodo, kad specialybė yra vertinama ir stu-
dentų įgytomis žiniomis bei gebėjimais yra 
pasitikima. 

Socialiniai dalininkai (absolventai, 
darbdaviai ir kt.) turi didelės įtakos studijų 
programos kokybės gerinimui. Į jų nuo-
monę atsižvelgiama ją atnaujinant. Ypač 
aktualus šiuo atveju bendradarbiavimas 
su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamentu ir asociacijomis. 

Universitete nuolat rengiami susitiki-
mai su absolventais. 1999 m. įvyko penkių 
laidų sąšauka, 2002 m. – susitikimas, skir-
tas gaisrinės saugos specialistų rengimo 
dešimtmečiui paminėti, 2006 m. – susiti-

kimas su visų vienuolikos laidų gaisrinės 
saugos studijų absolventais ir dviejų laidų 
saugos inžinerijos magistrais. 2010 m. va-
sarą vyko 15 bakalaurų ir 5 magistrų lai-
dų susitikimas  seminaras, 2014 m. – 20 
bakalaurų ir 10 magistrų laidų susitikimas. 
Jų metu aptariamos aktualios problemos 
ir ieškoma jų sprendimo būdų.

2007 m. Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministerija, VGTU ir Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo departamentas 
(PAGD) pasirašė trišalę bendradarbiavimo 
sutartį. Ir dabar sėkmingai šis bendradar-
biavimas tęsiamas. 

VGTU gaisrinės saugos studentai gali 
pasirinkti, kur atlikti praktiką. Jiems su-
daryta galimybė mokomąją ir gamybinę 
praktiką atlikti valstybinės priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos padaliniuose. Prakti-
kos metu studentai susipažįsta su ugnia-
gesio gelbėtojo darbo specifika, Bendrojo 
pagalbos centro specialisto darbu, Civili-
nės saugos skyriaus ir valstybinės prieš-
gaisrinės priežiūros inspektoriaus darbo 
organizavimu.

Domina Gaisrinės saugos stu-
dijų programa, stojimo sąlygos, 
studijų galimybės, absolventų 
karjeros galimybės?

Apie jas teiraukitės VGTU 
Stojančiųjų priėmimo ir informa-
vimo centre  

(Saulėtekio al. 11, Vilnius), tel. 
(8 5) 274 4949, el. paštas priemi-
mas@vgtu.lt, 

apsilankykite interneto sve-
tainėje  vgtu.lt/stojantiesiems. 

procesui. Vis dėlto universiteto svarba 
ir įtaka žmogui nėra matuojama vien tik 
technologijomis, kur kas svarbiau moty-
vacija siekti, o tai gali suteikti tik aukštos 
kvalifikacijos ir sugebantys sudominti 
savo dalyku dėstytojai. Dažnai savo stu-
dijas atsimename ir apibūdiname pagal 
dėstytojus, jų požiūrį į studentus. Džiau-
giuosi, kad universitete sutikau daug Mo-
kytojų, su kuriais iki šiol palaikome glau-
dų ryšį ir tai padeda naujausias mokslo 
žinias panaudoti sprendžiant realias pro-
blemas.“

Valdas Krulikauskas
(Ugniagesių gelbėtojų mokyklos virši-

ninkas)
„Praėjus kiek daugiau nei dvidešim-

čiai metų po gaisrinės saugos studijų 
Vilniaus Gedimino technikos universite-
te baigimo, džiaugiuosi, kad anuo metu 
pasirinkau būtent šį kelią tobulėti, siekti 
žinių ir išsilavinimo. Kadangi buvome 
pirma gaisrinės saugos specialybės lai-
da Lietuvoje, studijuoti buvo nelengva, 
tačiau visus sunkumus padėjo įveikti di-
džiulė motyvacija būti ne tik pirmaisiais 
Lietuvoje išugdytais priešgaisrinės sau-
gos specialistais, bet ir būti geriausiais. 
Didžiuojuosi, kad pirmosios laidos absol-
ventai daug prisidėjo keldami valstybinės 
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos lygį.

Jaunam žmogui, ieškančiam savo ke-
lio, siūlyčiau rinktis gaisrinės saugos stu-
dijas VGTU, prieš tai išsiaiškinus, ar tikrai 
to nori. Nes blogiausia, mano manymu, 
kai žmogus atsitiktinai pasirenka studijas 
ir vėliau vargsta studijuodamas, kai net ir 
jas baigus trūksta tos ugnelės, kuri lieps-
noja kiekvieno iš mūsų širdyse tarnaujant 
Lietuvai!

Kaip dabartinis Ugniagesių gelbėtojų 

mokyklos vadovas skatinu toliau mokytis 
ir siekti karjeros ne tik abiturientus, bet ir 
mūsų mokyklos absolventus. Nes jie yra 
patyrę karštį, šaltį, psichologinę įtampą, 
nugalėję aukščio baimę, todėl geresnių 
vadovų ateityje negu jie sunkiai įsivaiz-
duoju. Tad galiu drąsiai teigti, kad vien 
knygą paskaičius geru ugniagesiu gel-
bėtoju, o juo labiau vadovu, netampama. 
Mūsų profesija tuo ir žavi, kad net ir vado-
vai savo postus užėmė kažkada pradė-
dami tarnybą ugniagesiu gelbėtoju.“

Dr. Donatas Lipinskas
(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie VRM Gaisrinių tyrimų 
centro viršininkas)

„Visuomet sunku nuspręsti, kuria 
linkme pakreipti savo gyvenimo kelią 
po mokyklos. Aš nebuvau griežtai apsi-
sprendęs, todėl dabar esu labai dėkingas 
tiems, kurie rekomendavo studijuoti gais-
rinę saugą VGTU, nes man pavyko čia 
save atrasti. Baigiau visas tris studijų pa-
kopas: bakalauro, magistro, doktorantū-
ros. Nebuvo lengva, bet buvo verta, nes 
tai mano dabartinės profesinės patirties 
pagrindas.  

Jei nori pažinti ugnį, jos galimybių ri-
bas, jos įtaką žmogui ir pastatams ar juo-
se esančiam turtui, jei esi tyrėjas iš pri-
gimties ir ieškai tiesos, jei tau rūpi žmonių 
sauga, pasirink gaisrinės saugos studijas 
Vilniaus Gedimino technikos universite-
te.“ 

Dr. Lina Kisežauskienė
(Baigė VGTU gaisrinės saugos specia-

lybę, turi daktaro laipsnį, dirba VGTU Dar-
bo ir gaisrinės saugos katedroje docente)

„Pati tapusi dėstytoja stengiuosi visą 

informaciją vizualizuoti, kad studentai ga-
lėtų įsivaizduoti kiekvieno mano dėstomo 
dalyko praktinę naudą. Kasmet studentai 
vyksta į pažintines ekskursijas į objektus, 
kad suprastų, kaip atrodo technologinis 
gamybos procesas, jo valdymas, kokius 
tyrimus atlieka Lietuvoje sertifikuotos la-
boratorijos, kaip dirba institucijos, ben-
dradarbiaujančios su Vidaus reikalų mi-
nisterija.

Pastebėjau, kad gaisrinės saugos 
specialybės studentai yra labai motyvuoti 
ir žingeidūs. Daugelis pasirenka gyveni-
mo kelią, susijusį su specialybe dar stu-
dijų metais. Vieni tampa ugniagesiais gel-
bėtojais, kiti – pamainų vadais, tarnybos 
viršininko pavaduotojais ar viršininkais, 
dar kiti dirba ministerijose,  privačiame 
sektoriuje, užimdami darbuotojų, atsa-
kingų už priešgaisrinę ir darbų saugą, 
pareigybę.“ 

Gintaras Paulauskas
(Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Mo-

kymo skyriaus viršininkas, VGTU Darbo ir 
gaisrinės saugos katedros dėstytojas)

„Mokydamiesi Vilniaus Gedimino 
technikos universiteto Statybos fakultete 
gaisrinės saugos specialybės, jūs išmok-
site ne tik organizuoti gaisrų gesinimą, 
vadovauti priešgaisrinėms gelbėjimo tar-
nybos pajėgoms, bet ir vykdyti gaisrinės 
ir civilinės saugos prevenciją. Studijuoda-
mi praktiką atliksite valstybinės priešgais-
rinės gelbėjimo tarnybos padaliniuose, o 
baigę mokslus galėsite tapti statutiniais 
valstybės tarnautojais ir dirbti  didžiausią  
visuomenės pasitikėjimą turinčioje tarny-
boje.

Pareigūnams numatytos socialinės 
garantijos: medicinos priežiūra, nemo-
kama tarnybinė apranga, ilgesnės kas-
metinės atostogos, ankstesnė pareigūno 
pensija, karjeros ir kvalifikacijos tobulini-
mo galimybės.“
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PASIRINKĘS ŠĮ DARBĄ -  GALĖSI PADĖTI KITIEMS!

Tai gali būti puiki tavo 
karjeros pradžia

Kai mus ištinka nelaimė ar iškyla 
pavojus, į pagalbą skuba ugniagesiai 
gelbėtojai, greitosios medicinos pa-
galbos specialistai, policininkai... Ta-
čiau ekstremaliosios situacijos valdy-
mas prasideda nuo tos akimirkos, kai 
surenkame skubios pagalbos telefono 
numerį 112. 

Bendrojo pagalbos centro (BPC) 
operatorius ne tik atsiliepia į pagalbos 
skambutį. Vadovaudamasis specialių-
jų tarnybų klausimynais jis turi teisingai 
suklasifikuoti įvykį ir perduoti pranešimą 
apie pagalbos poreikį atitinkamoms tar-
nyboms. Tai jis turi atlikti tiksliai ir nepa-
prastai greitai – laikas skaičiuojamas ne 
minutėmis, o sekundėmis. Per tas sekun-
des operatorius turi ne tik suvaldyti stre-
so apimto skambinančiojo ir savo jaudulį, 
bet ir sugebėti išklausti, kas, kur, kada 
atsitiko. Perdavus pranešimą specialio-
sioms tarnyboms, operatoriaus darbas 
tuo nesibaigia – dažnai jis toliau konsul-
tuoja skambinantįjį, ką jam daryti laukiant 

Gelbstint žmogaus gyvybę brangi kiekviena akimirka... Bendro-
jo pagalbos centro operatoriams nuolat tenka padėti žmonėms, 
ištiktiems nelaimių. Štai vienas iš įvykių. Prieš trejus metus į Bendrąjį 
pagalbos centrą skubios pagalbos numeriu 112 paskambinęs vy-
ras paprašė skubiai iškviesti greitosios medicinos pagalbą į vieną iš 
Vilniaus mikrorajonų. Jis buvo labai susijaudinęs, nes jo sergančiam 
dvejų metukų sūneliui prasidėjo traukuliai.

Bendrojo pagalbos centro operatorė Inga Lastauskaitė  papra-
šė vyro nepadėti ragelio. Ji greitai surinko informaciją ir į nelaimės 
vietą iš karto išsiuntė greitosios medicinos pagalbos ekipažą. Po to 
operatorė tęsė pokalbį su skambinančiuoju. Ji sugebėjo jį nuraminti, 
patarė jam paguldyti vaiką ant šono, patikrinti, ar kvėpavimo takuo-
se nėra svetimkūnių. Tačiau pokalbio metu situacija komplikavosi – 
vaikas prarado sąmonę, liovėsi kvėpuoti... Skambinęs vyras puolė į 
neviltį, bet operatorė nesutriko – jos  pasitikėjimas ir patarimai padė-
jo jam nusiraminti ir jis toliau gaivino vaiką – darė įpūtimus ir krūtinės 
paspaudimus. Operatorė  bendravo su juo, kol atvyko greitosios me-
dicinos pagalbos ekipažas. Berniukas liko gyvas. 

SPECIALYBĖ KUR MOKYTIS DAUGIAU INFORMACIJOS

Ugniagesys 
gelbėtojas Ugniagesių gelbėtojų mokykla www.ugm.lt

Gaisrinės saugos 
specialistas

Ugniagesių gelbėtojų mokykla ir
Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas

www.vgtu.lt/stojantiesiems

Bendrojo pagalbos 
centro operatorius

Ugniagesių gelbėtojų mokykla ir 
Bendrasis pagalbos centras www.112.lt

„Darbas 112 tarnyboje reikalauja ope-
ratyvumo, konkretumo, supratingumo, 
kantrybės, gebėjimo greitai priimti spren-
dimus, organizuotumo, pasitikėjimo... Tai 
darbas, kuriame nuolat tobulėji, kuriame 
teisės aktų, įstatymų ir gyvenimiškų si-
tuacijų išmanymas praturtina, praplečia 
akiratį. Kasdienis įvairių situacijų ir iššūkių 
priėmimas stiprina pasitikėjimą savimi, 
ugdo ir augina kaip asmenybę.“

(Džastina, 29 m.)

„Pasirinkau šį darbą, nes galėjau jo 
grafiką suderinti su studijomis. Darbas 
labai įdomus, motyvuojantis, nes gali 
padėti žmonėms. Kita vertus, būdamas 
Bendrojo pagalbos centro operatoriumi 

pagalbos įvykio vietoje, ramina ir teikia 
nelaimės ištiktiems žmonėms moralinį 
palaikymą. Todėl operatoriui reikalinga 
ne tik greita reakcija ir gebėjimas veikti 
įtemptos situacijos metu, dalykinės žinios 
ir puikus išmanymas, kaip veikia pagal-
bos tarnybos. Ne mažiau svarbu, kad jis 
puikiai išmanytų bendravimo psichologi-
ją, būtų pakantus, supratingas, empatiš-
kas. 

Taigi, jei jūs norite padėti žmo-
nėms, gebate greitai įvertinti situaciją 
ir priimti sprendimus, mokate suvaldyti 
savo ir pašnekovo stresą, naudojatės 
informacinėmis technologijomis, šis 
darbas – kaip tik jums. 

Ko reikia norint tapti BPC operato-
riumi? Turėti bent vidurinį išsilavinimą 
ir baigti 3 mėnesių trukmės teorinius ir 
praktinius mokymus Ugniagesių gelbėto-
jų mokykloje ir BPC. Aukštųjų bei aukš-
tesniųjų mokyklų studentams pamaininis 
darbas sudaro puikias galimybes derinti 
darbą ir studijas.

gali atrasti save, tobulėti: susipažįsti su 
psichologija, įstatymais, pamatai realų 
gyvenimą.“ 

(Paulius, 22 m.)

„Darbas reikalauja daug susikaupimo, 
daugiafunkcionalumo, fantazijos, žmogiš-
kumo ir noro. Taip pat šiame darbe labai 
svarbi psichologija. Svarbu visada išlikti 
ramiam, mokėti bendrauti. Šis darbas – 
puikus startas, norintiems dirbti VRM sis-
temoje. Reikia suprasti, kad tai ir didelė 
atsakomybė. Dirbi su slapta informacija, 
atstovauji visam centrui, kitoms specialio-
sioms tarnyboms bei visuomenei.“

(Tomašas, 23 m.)

„Eidama į BPC žinojau, kad šis dar-
bas reikalauja labai didelės atsakomybės, 
kantrybės, kadangi esi pirmasis, kuris iš-
girsta apie pagalbos prašymą iš žmogaus, 
kuris dažniausiai skambina praradęs visas 
viltis. Iš pradžių, prieš atsiliepiant į pirmą 
savo skambutį, maniau, kad nesugebė-
siu priimti visų blogų emocijų, žmonių 
ašarų, tačiau noras padėti nugalėjo visas 
baimes. Dažnai po pokalbio jautiesi įver-
tintas skambinančio žmogaus, paprastas 
„ačiū už patarimą“ arba „ačiū, man dabar 
ramiau“ motyvuoja dirbti, stengtis dar la-
biau, mokytis ir tobulėti.“

(Alina, 25 m.)
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Ką 
pasirinkti?

Daugiau informacijos: Bendrasis pagalbos centras, Petro Vileišio g. 20A, Vilnius,
Tel. (8 5) 239 1904, el. paštas info@112.lt


