PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2019 m. gruodžio
d.
įsakymu Nr.
ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ MOKYTIS UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ
MOKYKLOJE PAGAL ĮVADINIO MOKYMO KURSŲ PROGRAMAS, ATRANKOS
TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Asmenų, pageidaujančių mokytis Ugniagesių gelbėtojų mokykloje pagal įvadinio
mokymo kursų programas, atrankos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmenų,
pageidaujančių mokytis Ugniagesių gelbėtojų mokykloje (toliau – Mokykla) pagal įvadinio
mokymo kursų programas (toliau – programos), prašymų priėmimą, atrankos, siuntimo į įvadinio
mokymo kursus išdavimo ir priėmimo į Mokyklą tvarką.
2. Asmenys, pageidaujantys mokytis Mokykloje (toliau – pretendentai), į Mokyklą
priimami atrankos tvarka.
3. Pretendentų atrankos tikslas – atrinkti pretendentus mokytis Mokykloje.
4. Pretendentų atranka vykdoma vieną dieną.
II SKYRIUS
PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS IR SIUNTIMŲ IŠDAVIMAS
5. Prašymus dėl siuntimo į įvadinio mokymo kursus (toliau – prašymas) išdavimo priima
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau –
departamentas) Teisės ir personalo skyrius (toliau – Teisės ir personalo skyrius).
6. Prašymai priimami nuolat.
7. Prašymai gali būti teikiami elektroniniu būdu siunčiant užpildytus, pasirašytus ir
skenuotus dokumentus adresu stojimas@vpgt.lt arba asmeniškai pristatant į artimiausią
departamento teritorinį struktūrinį padalinį arba pavaldžią įstaigą (toliau – priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos).
III SKYRIUS
ATRANKOS VYKDYMAS
8. Atranką atlieka priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko įsakymu sudarytos
priešgaisrinių gelbėjimo valdybų Įvadinio mokymo kursų atrankos komisijos (toliau – komisija).
9. Atranka į Mokyklą vyksta ne vėliau, kaip likus 3 savaitėms iki mokymų pagal įvadinio
mokymo kursų programą pradžios, priešgaisrinėse gelbėjimo valdybose.
10. Papildoma atranka gali būti organizuojama, jeigu atrankos metu nebuvo užpildytos
įvadinio mokymo kursų grupės vietos. Papildoma atranka vykdoma ne vėliau kaip likus 5 darbo
dienoms iki mokymų pagal įvadinio mokymo kursų programą pradžios, priešgaisrinėse
gelbėjimo valdybose.
11. Pretendentai, atvykdami į atranką, su savimi turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą (piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę), rašymo priemonę, sportinę aprangą ir
sportinę avalynę.
12. Pretendentas komisijai papildomai gali pateikti:
12.1. vairuotojo pažymėjimą (jeigu turi);
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12.2. Lietuvos jaunųjų ugniagesių sąjungos (toliau – LJUS) prezidento pasirašytą
rekomendaciją, kad asmuo yra LJUS narys ir dalyvauja LJUS veikloje;
12.3. savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus raštą, kad asmuo ne mažiau kaip
vienus metus yra savanoris ugniagesys.
13. Atrankos metu tikrinamos pretendentų bendrasis fizinis pasirengimas, žinios ir
gebėjimai.
14. Bendrasis fizinis pasirengimas tikrinamas atliekant bendrojo fizinio pasirengimo testą
(toliau – fizinio pasirengimo testas), žinios ir gebėjimai – sprendžiant bendrojo išsilavinimo testą
(toliau – žinių testas).
15. Fizinio pasirengimo testą vertina priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko
įsakymu sudaryta Bendrojo fizinio pasirengimo vertinimo komisija, kuri vadovaujasi Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos
Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ patvirtintais Vidaus tarnybos sistemos
pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimais ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos
aprašu (toliau – Aprašas).
16. Fizinio pasirengimo testo rezultatai pateikiami komisijai Aprašo 2 priede nustatyta
forma.
17. Atliekant fizinio pasirengimo testo bėgimo rungtis žiemą lauke, rungčiai skirtas laikas
ilginamas 10 procentų.
18. Pretendentui, neatlikusiam (neįvykdžiusiam) fizinio pasirengimo testo pratimų sąlygų,
toliau dalyvauti atrankoje neleidžiama.
19. Žinių testą sudaro 40 klausimų (po 10 klausimų iš lietuvių kalbos kultūros, Lietuvos
istorijos, politologijos ir logikos). Žinių testas sprendžiamas raštu. Žinių testui spręsti skiriama
60 minučių.
20. Žinių testas vertinamas 10 balų sistema. Mažiausias teigiamas įvertinamas – 4 balai,
didžiausias – 10 balų (Taisyklių 1 priedas).
21. Gavus neigiamą žinių testo įvertinimą pretendentui neleidžiama toliau dalyvauti
atrankoje.
22. Žinių testui spręsti skiriamas vienas bandymas.
IV SKYRIUS
BENDRŲJŲ GEBĖJIMŲ VERTINIMO IR PRETENDENTŲ KONKURSINĖS
EILĖS SUDARYMO METODIKA
23. Papildomus 7 balus gauna pretendentai, kurie turi vairuotojo pažymėjimą, leidžiantį
vairuoti CE kategorijos transporto priemonę, 5 balus – C kategorijos transporto priemonę.
24. Papildomus 2 balus gauna pretendentai – LJUS nariai, pateikę minėtos organizacijos
rekomendaciją.
25. Papildomus 2 balus gauna pretendentai, kurie daugiau negu vienus metus yra
savanoriai ugniagesiai, nedalyvaujantys gesinant gaisrus, tačiau vykdantys visuomenės švietimą
gaisrų prevencijos srityje ir kurie pateikia savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus raštą.
26. Papildomus 5 balus gauna pretendentai, kurie daugiau negu vienus metus yra
savanoriai ugniagesiai, dalyvaujantys gesinant gaisrus ir kurie pateikia savanorių ugniagesių
veiklos organizatoriaus raštą.
27. Atrankos balą sudaro taškų ir balų suma, gauta sudėjus fizinio pasirengimo testo
pratimų taškus, žinių testo balus ir papildomus balus. Vienas fizinio pasirengimo testo taškas
prilyginamas vienam balui.
28. Pretendentams surinkus vienodą atrankos balų skaičių, atranką laimėjusiu skelbiamas
pretendentas, turintis vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti C ir (arba) CE kategorijos
transporto priemones.
29. Pretendentams surinkus vienodą balų skaičių ir turintiems vairuotojo pažymėjimą,
suteikiantį teisę vairuoti C ir (arba) CE kategorijos transporto priemones, atranką laimėjusiu
skelbiamas daugiau fizinio pasirengimo testo taškų surinkęs pretendentas.

3
30. Pretendentams, surinkusiems vienodą atrankos balų ir fizinio pasirengimo testo taškų
skaičių, taip pat turintiems vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti C ir (arba) CE
kategorijos transporto priemones, atranką laimėjusiu skelbiamas LJUS narys ir (arba) savanoris
ugniagesys.
31. Jeigu nėra galimybių nustatyti laimėjusio atranką pretendento vadovaujantis Taisyklių
28–30 punkto nuostatomis, atranka tęsiama žodžiu. Komisijos pokalbis su kiekvienu pretendentu
vyksta atskirai. Pretendentų eiliškumas nustatomas pagal abėcėlę.
32. Komisija pokalbio metu pretendentams pateikia tuos pačius klausimus. Taip pat gali
būti pateikiami pretendentų atsakymus patikslinantys klausimai.
33. Pasibaigus pokalbiui, kiekvienas komisijos narys turi teisę motyvuotai išsakyti savo
nuomonę dėl pretendento tinkamumo.
34. Be atrankos, įvykdę tik minimalius atrankos reikalavimus, priimami valstybinės
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir kitų vidaus reikalų įstaigų pareigūnų ir darbuotojų, žuvusių
atliekant tarnybines pareigas, vaikai.
35. Komisija atranką laimėjusius pretendentus paskelbia atrankos dieną.
36. Pretendentams, laimėjusiems atranką Teisės ir personalo skyrius išduoda siuntimą
mokytis pagal įvadinio kurso programą (2 priedas).
37. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po rezultatų paskelbimo komisijos sekretorius raštu
informuoja Teisės ir personalo skyrių apie atranką į Mokyklą laimėjusius pretendentus.
38. Pretendentui, laimėjusiam atranką ir iki mokslo pradžios raštu atsisakius mokytis, į jo
vietą kviečiamas į grupę nepatekęs, bet aukščiausią atrankos balą surinkęs pretendentas.
39. Teisės ir personalo skyrius teisės aktų nustatyta tvarka formuoja asmens, kuriam
išduotas siuntimas mokytis, asmens bylą, kurią iki mokymo pradžios išsiunčia į Mokyklą.
40. Kursanto asmens byla per visą mokymo laikotarpį saugoma Mokyklos
Administraciniame skyriuje.
V SKYRIUS
PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ TVARKA
41. Teisės ir personalo skyrius prieš 1 darbo dieną iki mokymo pradžios pateikia
Mokyklai sąrašą pretendentų, kuriems išduoti siuntimai, sąrašą. Pirmąją mokslo dieną Mokyklos
viršininkas įsakymu tvirtina priimtų į Mokyklą pretendentų sąrašą (toliau – kursantai).
42. Kursantai, priimti į Mokyklą, bet per 2 darbo dienas nuo mokslo pradžios be
pateisinamų priežasčių nepradėję lankyti paskaitų, Mokyklos viršininko įsakymu išbraukiami iš
kursantų sąrašų ir apie tai raštu informuojami jie ir departamento Teisės ir personalo skyrius. Į jų
vietą kviečiami į grupę nepatekę, bet aukščiausią atrankos balą surinkę pretendentai. Išbraukus
kursantą iš mokymo sąrašo, kursanto asmens byla grąžinama į departamento Teisės ir personalo
skyrių.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
43. Ginčai, kilę dėl komisijos sprendimų, sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.
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Asmenų, pageidaujančių mokytis Ugniagesių
gelbėtojų mokykloje pagal įvadinio mokymo kursų
programas, atrankos taisyklių
1 priedas
BENDROJO IŠSILAVINIMO TESTO VERTINIMAS
Teisingų atsakymų skaičius
38–40
34–37
30–33
26–29
22–25
18–21
15–17

Žodinis įvertinimas
puikiai
labai gerai
gerai
vidutiniškai
patenkinamai
silpnai
labai silpnai

Žinių lygis (balais)
10
9
8
7
6
5
4

Asmenų, pageidaujančių mokytis Ugniagesių
gelbėtojų mokykloje pagal įvadinio mokymo kursų
programas, atrankos taisyklių
2 priedas
(Siuntimo mokytis formos pavyzdys)
PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS
REIKALŲ MINISTERIJOS TEISĖS IR PERSONALO SKYRIUS
_______________________________
(asmens vardas ir pavardė)
_______________________________
(gimimo data, gyvenamosios vietos adresas)

SIUNTIMAS MOKYTIS PAGAL ĮVADINIO MOKYMO KURSO PROGRAMĄ
___________ Nr.
(data)

Vadovaudamasis Asmenų, pageidaujančių mokytis Ugniagesių gelbėtojų mokykloje,
pagal įvadinio mokymo kursų programas, atrankos taisyklių 36 punktu,
s i u n č i u Jus į Ugniagesių gelbėtojų mokyklą mokytis pagal ____________________
____________________________________________, įvadinio mokymo kursų programą.
(programos pavadinimas)

Mokymai vyks nuo 20__ m. ____________ ___d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje,
adresu: R. Jankausko g. 2, Vilnius, Miško g. 7, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r.
(nereikalingą išbraukti)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos
Teisės ir personalo skyriaus
vedėjas
_____________________

______________________

(parašas)

______________________________________

(vardas ir pavardė)

