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1. Praktikos tikslas 

Mokomosios gaisrinės saugos praktikos tikslas  supažindinti Gaisrinės saugos specialybės (GS) 

studentus su valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos sistema, teisiniu valstybinės priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos organizavimu, civilinės saugos organizavimu Lietuvoje, ekstremalių situacijų valdymo 

organizavimu, šios praktikos metu studentai susipažįsta su apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 

civilinės saugos skyriaus veikla, mokydamasis Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos mokymo 

centre pagal Civilinės saugos specialistų įvadinio civilinės saugos  mokymo  programą. 

2. Praktikos atlikimo vieta, trukmė ir tvarka 

Mokomąją gaisrinės saugos praktiką GS specialybės studentai atlieka po pirmojo kurso. Praktika 

atliekama vieną savaitę Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos mokymo centre, Kalno g. 27, 

Nemenčinė Vilniaus raj. tris savaites apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (APGV) Civilinės saugos 

skyriuje. 

Praktikos trukmė  4 savaitės. 

Prieš pradedant praktiką turi būti sudaryta trišalė Studento praktinio mokymo sutartis (3 egzemplioriai) 

kurią turi užregistruoti katedros reikalų tvarkytoja. 

Akademinės grupės praktikos vadovu skiriamas Darbo ir gaisrinės saugos katedros dėstytojas. 

Atsakingu už mokomosios praktikos organizavimą ir darbuotojų saugą ir sveikatą skiriamas Valstybinės 

priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojas PAGD direktoriaus įsakymu. 

Praktika atliekama: 

 nuo pirmadienio iki ketvirtadienio – nuo 7.30 iki 16.30 val. 

 penktadienį nuo 7.30 iki 15.15 val. 

 šeštadienis ir sekmadienis – poilsio dienos. 

3. Teorinio kurso turinys  užduotis 

Praktikos metu studentas privalo įsisavinti tokią tematiką: 

 priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbą reglamentuojantys teisės aktai; 

 darbuotojų sauga ir sveikata priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje; 

 civilinės saugos sistema Lietuvoje, jos tikslai ir uždaviniai, valdymo ir veikimo principai; 

 civilinės saugos sistemos subjektų kompetencija civilinės saugos srityje; 

 civilinės saugos sistemos parengties organizavimas (civilinės saugos pajėgos, civilinės saugos 

parengties lygiai, perspėjimo ir informavimo apie ekstremaliąją situaciją organizavimas, slėptuvės 

ir kolektyvinės apsaugos statiniai, civilinės saugos mokymo organizavimas); 

 ekstremaliųjų situacijų valdymas (ekstremaliųjų situacijų lygiai, jų valdymo ypatumai); 

 vadovavimas gelbėjimo, paieškos, įvykio, ekstremaliojo įvykio, ekstremaliosios situacijos 

likvidavimo, padarinių šalinimo ir neatidėliotiniems darbams ir šių darbų organizavimas; 

 apskrities PGV civilinės saugos skyriaus veikla įgyvendinant civilinės saugos  uždavinius ; 

4. Praktikos ataskaita 

Remiantis praktikos turiniu – užduotimi, studentas praktikos metu rašo ataskaitą. Ataskaitos apimtis 15 

– 20 A4 formato lapų teksto, schemų, eskizų, fotonuotraukų. 

Ataskaita rašoma kompiuteriu. Prie ataskaitos pridedamas APGV viršininko atsiliepimas-

charakteristika, patvirtinta antspaudu ir viršininko parašu, kurioje praktikanto atliktas darbas turi būti 

įvertinimas pažymiu. 

5. Ataskaitos gynimo tvarka 

Už praktiką atsiskaitoma per tris paskutines dienas iki jos pabaigos pas VGTU praktikos vadovą. 

PASTABA: 

 Neatlikus arba nepilnai atlikus mokomąją praktiką, akademinis įsiskolinimas likviduojamas VGTU 

nustatyta tvarka, dekanui leidus. 

 

 

VGTU praktikos vadovas Gintaras Paulauskas 


