LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2012 M. GEGUŽĖS 14 D. ĮSAKYMO Nr. V-785
„DĖL AKREDITACIJOS SUTEIKIMO PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO
DEPARTAMENTUI PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS“ PAKEITIMO
2012 m. gruodžio 31 d. Nr. V-1765
Vilnius
Atsižvelgdamas į Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro 2012 m. gruodžio
20 d. teikimą Nr. V7-405 „Dėl institucijos, siekiančios įgyti teisę vertinti asmens įgytas
kompetencijas, akreditavimo“,
p a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 14 d.
įsakymą Nr. V-785 „Dėl akreditacijos suteikimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui
prie Vidaus reikalų ministerijos“ ir išdėstau priedą nauja redakcija (pridedama).
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KOMPETENCIJŲ (PAGAL KVALIFIKACIJAS), KURIAS VERTINTI SUTEIKIAMA
TEISĖ PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTUI PRIE
VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS, SĄRAŠAS
Kvalifikacija
1. Ugniagesys gelbėtojas

2. Ugniagesys gelbėtojas

3. Ugniagesys gelbėtojas
valstybinėje

Kompetencijos
1. Gelbėti žmones susiklosčius ekstremalioms situacijoms ir įvykiams.
2. Įvertinti nukentėjusiųjų būklę.
3. Teikti pirmąją pagalbą.
4. Gelbėti gyvūnus susiklosčius ekstremalioms situacijoms ir įvykiams.
5. Naudoti saugos priemones sau, žmonėms ir gyvūnams gelbėti.
6. Naudoti gaisrinius automobilius ir įrangą.
7. Naudoti vandens šaltinius gaisrams gesinti.
8. Taikyti gesinamąsias medžiagas gaisrams gesinti.
9. Naudoti saugos priemones.
10. Dirbti aiškinamąjį darbą visuomenėje gaisrų prevencijos srityje.
11. Atlikti transporto priemonių ardymo darbus įvykus avarijoms.
12. Naudoti gelbėjimo techniką ir įrangą.
13. Dirbti transporto avarijos vietoje.
14. Naudoti saugos priemones įvykus transporto avarijoms.
15. Naudoti saugos priemones cheminėms ir ekologinėms avarijoms.
16. Dirbti cheminio įvykio vietoje.
17. Dirbti radioaktyviomis medžiagomis užterštoje zonoje.
18. Dirbti įvykus ekologinei avarijai.
19. Naudoti cheminių ir ekologinių avarijų likvidavimo įrangą.
1. Gesinti gaisrus.
2. Saugiai dirbti.
3. Dirbti su rankiniu inventoriumi, su mechanine gaisrine įranga,
motosiurbliais, motoriniais pjūklais, pneumatine ir hidrauline įranga.
4. Atpažinti gaisrinių žarnų diametrus, mokėti dirbti su jomis, įvairiais
švirkštais įvairiomis sąlygomis.
5. Naudotis hidroelevatoriumi, hidranto kolonėle.
6. Atlikti priešgaisrinės ir gelbėjimo įrangos išbandymą ir žymėjimą.
7. Dirbti su kvėpavimo organų apsaugos aparatais.
8. Suteikti pirmąją medicinos pagalbą.
9. Naudotis automobiline ir nešiojama radijo stotimi.
10. Rasti vandens šaltinius.
11. Atlikti žarnų linijų hidraulinius skaičiavimus.
12. Atlikti žmonių paiešką ir gelbėjimą gaisravietėje.
1. Gelbėti žmones gaisre, griūtyse, šuliniuose.
2. Gelbėti žmones cheminiuose incidentuose.
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priešgaisrinėje gelbėjimo
tarnyboje

4. Bendrojo pagalbos
centro specialistas

3. Gelbėti žmones transporto avarijose.
4. Suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiems.
5. Dirbti su gaisrine technika ir įranga, gesinti gaisrus.
6. Dirbti su kvėpavimo organų apsaugos aparatais.
7. Dirbti cheminėmis, radioaktyviomis medžiagomis užterštoje
aplinkoje.
1. Priimti ir sisteminti informaciją gaunamą iš nelaimės vietos.
2. Perduoti susistemintą informaciją specialiosioms pagalbos
tarnyboms.
3. Dirbti asmeniniu kompiuteriu, naudotis Bendrajame pagalbos centre
esančia programine įranga.
4. Konsultuoti pranešusįjį apie nelaimę, kol atvyks išsiųstos pagalbos
tarnybos.
5. Suteikti pirmąją psichologinę pagalbą telefonu.
6. Teikti informaciją apie situacijos pokyčius į nelaimės vietą
vykstančioms pagalbos tarnyboms.
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