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Apsaugos darbuotojams – 
unikali mokymo programa

Apsaugos darbuotoj! programa susideda i" 
bendr!j! dalyk!, toki! kaip civilin# sauga, eko-
nomikos bei verslo pagrindai, ir apsaugos darbuo-
tojo specialyb#s dalyk! – tai darbuotoj! sauga ir 
sveikata, saugos raida, objekt! apsauga, asmens 
ir turto apsauga, teisin#s atsakomyb#s pagrindai, 
ugdymas karjerai. Pagal "i$ mokymo program$ 
taip pat %gyjama &ini!, kaip valdyti kritines situa-
cijas, mokoma profesin#s psichologijos, savigynos 
pagrind!, supa&indinama su saugos %ranga, gin-
klais. Programos dalyviai turi unikali$ galimyb' 
%gyti praktini! "audymo %g(d&i! "audykloje. Be jau 
i"vardyt! disciplin!, per teorines paskaitas moko-
ma gaisrin#s saugos, pirmosios medicinos pagal-
bos. Mokoma ir praktini! dalyk! – vairavimo ypa-
tingomis s$lygomis pagrind!, supa&indinama su 
darbe naudojamomis informacin#mis technologi-
jomis ir terminais u&sienio kalba, atliekama gamy-
bin# praktika. Praktika – tai puiki galimyb# realiai 
susipa&inti su darbo vieta, save i"bandyti ir pade-

Programos tikslas – parengti profesional! 
apsaugos darbuotoj"

2009 m. pirm$ kart$ Lietuvoje buvo prad#ta 
mokyti apsaugos darbuotojus pagal mokymo 
program$, kurios tikslas – parengti darbuotojus, 
geban)ius savaranki"kai atlikti objekt!, asmens ir 
turto apsaug$, palaikyti tvark$ masiniuose rengi-
niuose. *i programa d#stoma V"+ Kauno paslaug! 
verslo darbuotoj! profesinio rengimo centre, o vie-
na i" jos iniciatori! buvo Lietuvos apsaugos dar-
buotoj! asociacija. „Lietuvos apsaugos darbuotoj! 
asociacija siekia vienyti ir koordinuoti asociacijos 
nari! &inias, veiksmus ir pastangas tobulinant ir 
pl#tojant apsaugos darbuotoj! kvalifikacijos k#-
lim$, skirti daug d#mesio apsaugos darbuotoj! 
psichologiniam pasiruo"imui, darbo kult(rai bei 
teikiam! paslaug! kokybei. +gyvendindami "iuos 
tikslus ir prisid#jome prie unikalios apsaugos dar-
buotoj! mokymo programos suk(rimo“, – sak# 
min#tos asociacijos prezidentas Olegas Sitnikovas.

"inomas posakis, kad to, k# i$moksi, 
ant pe%i! nene$iosi, aktualus ir apsaugos 
darbuotoj! kvali&kacijos k'limo srityje. 

Nusikalstamumas m(s! visuomen'-
je teb'ra aktuali problema, su kuria 

)vairiausiais b(dais bandoma kovoti, 
tad apsaugos darbuotojai kasdien vis dar 

akis ) ak) su tuo susiduria, o j! kvali&-
kacija ir kompetencija nulemia da*no 
nusikalstamo )vykio baigt). D*iugina 

tai, kad jau trys absolvent! – profe-
sionali! apsaugos darbuotoj! – laidos 

baig' unikali# apsaugos darbuotoj! 
mokymo program#. J! pasirengim# ir 

)gytas *inias ypa% vertina tiek apsaugos 
kompanij! vadovai, tiek ir auk$to rango 

policijos pareig(nai.



monstruoti sukauptas &inias bei %g(d&ius. Da&nai ji 
atveria galimybi! %sidarbinti. Be praktikos, apsau-
gos darbuotoj! programoje besimokantys &mon#s 
turi galimyb' dalyvauti profesin#se savait#se, ku-
ri! metu organizuojamos edukacin#s-pa&intin#s 
ekskursijos % saugos tarnybas ir kitas pana"ia veikla 
u&siiman)ias %staigas.  

+ Lietuvos apsaugos darbuotoj! mokymo pro-
gram$ %traukti ir tokie dalykai kaip estetika, valsty-
bin#s kalbos kult(ra bei specialyb#s kalba ir k(no 
kult(ra. Visa mokymo programa trunka 2 480 va-
land!, i" kuri! 1 025 valandos skiriamos teorijai, o 
1 455 valandos – praktikai. „*i$ mokymo progra-
m$ vertinu puikiai: besimokantieji i" tikr!j! gauna 
nauding! &ini! ir praktikos. Tokia programa labai 
reikalinga tiems, kurie turi keliolikos met! darbo 
apsaugos srityje patirt%, nes yra proga prisimin-
ti tai, kas pamir"ta, ir i"mokti toki! dalyk!, kurie 
dirbant "iandien itin aktual(s“, – teig# "i$ moky-
m! program$ 2011 m. baig's UAB „Eurocash1“ 
direktoriaus pavaduotojas ,ilvinas Andrulis. Pasak 
jo, visi dalykai, kurie d#stomi unikalioje apsaugos 
darbuotoj! mokymo programoje, naudingi ir var-
gu ar b(t! galima sugalvoti, ko dar papildomai rei-
k#t! mokyti. „,mon#s, kurie daug met! dirba ap-
saugos darbuotojo darb$, daug dalyk! &ino i" savo 
patirties, %vairi! pasitaikiusi! situacij!, ta)iau tie, 
kurie tik dabar renkasi "i$ profesij$, gauna auk"to 
lygio &ini! ir praktikos, o tai leid&ia jiems tapti savo 
srities profesionalais“, – tvirtino ,. Andrulis, kuris 
savo iniciatyva "iemet jau i"siunt# mokytis net 4 
kompanijos darbuotojus. 

Siekiant diplomo, egzaminai privalomi
Asmenys, per dvejus metus baig' apsaugos 

darbuotojo mokymo program$, geba teikti objekt! 
fizin#s, mechanin#s ir elektronin#s apsaugos pas-
laugas, moka saugoti fizinius ir juridinius asmenis 
ir j! turt$, atlikti inkasavim$, krovini! palyd$ ir 
apsaug$. Absolventai geba profesin#je veikloje 
leistinais b(dais panaudoti fizin' prievart$, spe-
ciali$sias priemones ir "aunamuosius ginklus, sie-
kiant apsaugoti fizinius ir juridinius asmenis nuo 
neteis#to k#sinimosi % jiems priklausant% turt$, as-
mens gyvyb' ir sveikat$. Baigusieji mokymus pa-
gal "i$ program$ moka naudotis vaizdo steb#jimo, 
elektronin#s apsaugos, %eigos kontrol#s, gaisrin#s 
saugos sistem! %ranga bei priemon#mis. 

Baigiant Lietuvos apsaugos darbuotoj! mo-
kymo program$, privaloma i"laikyti egzaminus. 
Tik juos i"laikiusiems asmenims %teikiami Lietuvos 
Respublikos "vietimo ir mokslo ministerijos i"duo-
dami profesinio mokymo diplomai. Be to, sudaryta 

galimyb# %sigyti Tarptautin#s "vietimo asociacijos 
(International Education Society – IES) sertifikatus, 
kurie palengvina %sidarbinim$ u&sienyje. „Dabar 
dauguma Lietuvoje dirban)i! apsaugos darbuo-
toj! yra tik apmokyti pagal 52 valand! mokymo 
program$, stokoja &ini! ir %g(d&i!, tod#l da&nai 
%sivelia % konfliktus su klientais, juos suima, pa&ei-
d&ia teises. D&iaugiuosi, kad atsirado profesionali 
apsaugos darbuotoj! mokymo programa, o joje 
daug d#mesio skiriama darbuotoj! psichologiniam 
parengimui. Tie jauni &mon#s, kurie dirbs pabaig' 
"i$ program$, tikim#s, &inos savo pareigas, mok#s 
konfliktus spr'sti taikiai – fizin# j#ga jiems bus tik 
blogiausiu atveju taikytina priemon#“, – teig# Po-
licijos departamento prie LR vidaus reikal! minis-
terijos Vie"osios policijos valdybos Licencijavimo 
skyriaus vir"ininkas Audrius -iupala. 

Tikslas – i#ugdyti profesionalus, kuriems 
nedvejodami gal$tume patik$ti saugoti savo 
gyvyb% ir turt"

„Apsaugos darbuotojas n#ra sargas. *ia Lietu-
vos apsaugos darbuotoj! mokymo programa mes 
siekiame kelti apsaugos darbuotoj! kompetencij$, 
norime i"ugdyti "ios srities profesionalus, kuriems 
n# nedvejodami gal#tume patik#ti saugoti savo 
gyvyb' ir turt$“, – sak# Olegas Sitnikovas, kartu su 
kolegomis jau sp#j's i"leisti net tris profesionali! 
apsaugos darbuotoj! laidas. Pasak UAB „Rimi Lie-

tuva“ apsaugos tarnybos vadovo Gintaro Aleknos, 
tokia mokym! programa naudinga ir reikalinga, o 
laiko galimyb#s leid&ia %gyti daugiau &ini! i" ger! 
specialist!. „Daug met! dirbu saugos tarnybose 
vadovaujam$ darb$ ir pats asmeni"kai baigiau 
"i$ mokymo program$, tod#l dr$siai galiu teigti, 
kad besimokydami "ioje programoje apsaugos 
darbuotojai gali ne tik i"klausyti kurs$, bet ir dis-
kutuoti su d#stytojais, % program$ %trauktos sritys, 
kurios reikalingiausios apsaugos darbuotojui. A" 
asmeni"kai rekomenduoju baigti "i$ program$ 
tiek jauniems &mon#ms, norintiems rinktis "i$ 
srit%, tiek jau dirbantiems tok% darb$, nes mokytis 
juk niekada nev#lu, o Lietuvoje daugiau net nela-
bai yra ir kur. ,inios, kuri! galima gauti mokantis 
apsaugos darbuotoj! mokymo programoje, yra 
ne%kainojamos“, – savo nuomon' apie program$ 
d#st# G. Alekna. 

*iemet % apsaugos darbuotoj! mokymo pro-
gram$ buvo priimta nauja laida, kuri po dvej! 
met! mokym! gaus *vietimo ir mokslo ministe-
rijos i"duodamus profesinio mokymo diplomus. 
Visi "ie absolventai taps profesionaliais apsaugos 
darbuotojais. *iandieniniame pasaulyje did&iausi$ 
vert' turi sukauptos &inios ir patirtis, o profesiona-
l! atsiliepimai apie nauj$j$ mokymo program$ tik 
dar kart$ %rodo, kad pastangos j$ kuriant nebuvo 
%d#tos veltui – jos kasmet duoda ap)iuopiam! 
vaisi!. 
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