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Eil

Nr.

Turinys

I

Kontaktines valandos

Teorinis
mokymas/i
S

Laisvés
atèmimo
vietq
[staigr¿
apsaugos
vykdymas

Praktinis
mokyrnas/i

s

6

Mokymo
forma

I. Tema. Laisvês atèmimo vietq [staigq apsaugos vykdymas

2

Mokymo
priemones

Pamoka-
paskait4
pratybos.

Skaidres,
multimedijos
projektorius;

Elektronine
dalijamoji
medäiaga1'

Kontroliniai
klausimai,
uZduotys

Kokia yra laisves
atemimo vietq
[staigr¿ apsaugos
paskirtis?

I5 kokiq elementq
susideda apsauga
ir tq elementq
paskirtis?

Kokia laisvès
atèmimo vietq
[staigq apsaugos
perimefro
paskirtis?

Kokie apsaugos
priemoniq planai
sudaromi laisvès
atèmimo vietq
[staigose, planq
paskirtis, sudétis?

Laisvès atemimo
vietq [staigq
apsaugos postrt
metinio plano
struktär4
sudarvmo tvarka.

Vertinimo kriterijai

I5vardyti teises
aktai, nustatantys
laisvês atemimo
vieq lstai$¿
apsaugos vykd>lnq.

ApibrèZta laisves
atémimo vietq
[staigq apsaugos
samprata.

ISai5kint4 kokie yra
skirtumai tarp
ivairiq laisvês
atèmimo vietr¿

lstaigU apsaugos
tanrybos
organizavimo.

I5ai5kinti apsaugos
intensyvumo lygiai
ir kaip jie yra
suskirstyti laisvès
atemimo vietq
[staigose.

I5ai5kintas laisvès
atêmimo vietq
istaisu aosausos

Privaloma literahira

Lietuvos Respublikos
bausmiq vykdymo
kodeksas.

Lietuvos Respublikos
suemimo vykdymo
[statymas.

Tamybos Kalèjimq
departamente prie
Lietuvos Respublikos
teisingumo
mini5fsrijss stafutas.

Laisvès atèmimo
vietq apsaugos ir
prieZiüros instrukcij a.

Pataisos [staigq
vidaus tvarkos
taisyklès.

Tardymo izoliatoriq
vidaus tvarkos
taisykles.

Stalioraitis P.

Administracine veikla
oataisos istaisose.



Laisvès atemimo
vietq [stai$I
apsaugos
tarnybos
pusmeðio planas,
jo paskirtis,
sudètis.

Kokia yra
apsaugos
tarnybos laisvès
atemimo vietq
[staigose
organizavimo
tvarka?

Kokia yra
sprendimo dél
apsaugos
organizavimo
parai warka?

Kaip sudaromos
apsaugos
budinðiosios
pamainos, jq
sudètis?

Laisves atêmimo
vietq istaigq
apsaugos
tanrybos
stnrktär4
valdrmras.

priemoniq
planavimas.

Vilnius: MRU, 2006.

Penitencinè (bausmiq
vykdyno) teisê.
Vilnius: LIU,2004.

Pataisos istaigq
nuostatai.



2 Lietuvos

bausmiq

vykdymo
sistemos

sandar4

veiklos
principai ir
teisinis

reguliavi-
mas

4 Pamoka-
paskait4
pratybos.

Skaidrès,
dalijamoji
medúiaga.

a
J Tarnybi-

niq
dokumen-
tr¿

rengimas
ir
lformini-
mas

Lietuvos

Respublikos

bausmit¡

vykdymo
sistemos

struktüra.

Lietuvos

Respublikos

bausmiq

vykdymo
sistemos veiklos
principai.

Lietuvos
Respublikos

teises aktai
reglamentuojan-

tys tamyb4
Kalèjimq
departamente.

2

Paai5kinta Lietuvos
Respublikos

bausmiq vykdlnno
sistemos struktära.

Paai5kinti Lietuvos
Respublikos
bausmiq vykdymo
sistemos veiklos
principai.

I5vardyti Lietuvos
Respublikos teises
aktai
reglamentuojan-tys
tarnyb4 Kalejimq
departamente.

Pamoka-
paskaita.

Tarnybos Kalêjimq
departame,lrte prie
Lietuvos Respublikos
teisingumo

ministerijos statutas.

Lietuvos Respublikos
bausmiq vykdymo
kodeksas.

Lietuvos Respublikos
suèmimo vykdyno
[stat¡mas.

Pataisos istaigU
vidaus tvarkos

taisykles.

BaudZiamoji politika
Lietuvoje: tendencijos
ir lyginamieji aspektai

Skaidrès,
dalijamoji
medLiaga.

Kokie teisès aktai
nustato
dokumentq
rengimo ir
[fonninimo
reikalavimus?

Kokie yra
bendrieji
dokumentr¿
rengimo ir

I5vardyti teisès
aktai, nustatantys
dokumentq rengimo
ir iforminino
reikalavimus.

ISvardyti
dokumentq
rengimo ir
[fonninimo
reikalavimai.

Lietuvos Reqpublikos
valstybines kalbos

[statymas.

Dokummtq rengimo
taisyklès.

Dokumentq tvarkymo
ir apskaitos taisyklês.



4 Teisiniai
prievartos
priemoniq
panaudoji-
mo
pagrindai

#

J Pa¡noka-
paskaita.

[forminimo
reikalavimai?

Kokie tamybiniq
dokumentq
turinio
reikalavimai?

Skaidrês,
atsiskaitymas.

) Saugaus
elgesio su
Sauna¡nai-

siais
ginklais
taisyklês

Nurodykite
aplinkybes kada
teisètai galima
naudoti prievartos
prie,rnones?

Savaranki5kas
darbas.
Studijuoti
Lietuvos
Respublikos
bausmiq
vykdymo
kodekso
komentar4ir
Lietuvos
Respublikos
baudZiamojo
kodekso
komentar4.

I5vardyti tamybiniq
dokumentq turinio
reikalavimai.

I

Ztno Baudãiamojo
kodekso, Bausmiq
vykdyno kodekso,
Suemimo vykdlmo
[statymo
straipsnius,
reglamentuojan-öius
teisêt4 prievartos
priemoniq
panaudojim4.

Pamoka-
paskaita.

Lietuvos Respublikos
bausmiq vykdyrno
kodeksas.

Lietuvos Respublikos
suemimo vykdyno
istatymas.

Lietuvos Respublikos
baud.Ziamasis
kodeksas.

Lietuvos Respublikos
bausmiq vykdlmo
kodekso komentaras.

Lietuvos Respublikos
baudZiamojo kodekso
komentaras.

Ginklq
maketai,
atsiskaitymas.

Kokie
pagrindiniai
saugaus elgesio
su Saunamaisiais
ginklais taisykliq
bendrieji
orincipai ?

Paai5kinti saugaus
elgesio su
Saunamaisiais
ginklais taisyHiq
bendrieji principai.

Purvelis S. Ghkluotes
ir Saudybos moþmo
metodika. I ir II dalys.
Vilnius, 1998.

Ve,nckus A. Pistoletai.
Vilnius. 1998.



I Nuteistqiq
ir suimtr¡jq
konvojavi-
mas

#

6 2

II. Tema. N
Pamoka-
paskaita"
pratybos.

uteistUiu ir suil
Skaidrès,
multimedijos
projektorius;

Elefttroninè
dalomoji
medùiaga;

Kompiuterinè
laihnena su
filmuota
medZiaga apie
konvojaus
tarnyb4.

ntuiu konvoiavimal
Pagrindinès
Konvojavimo
taisykliq s4vokos.

Konvojaus räSys.

Konvojaus
sudetis ir
konvojuojamqfr¿
apsauga.

Konvojavimo
organizavimas.

Bendrosios ir
specialiosios
konvojaus
pareigünq
pareigos,
konvojaus
pareigäno
atsakomybe.

Konvojuojamqjq
parengimas
konvojuoti it j.I
kratos
organizavimas.

ISai5kintos
pagrindines
konvojavimo
taisykliq s4vokos.

ISai5kintos
konvojaus räSys.

ISaiSkinta
konvojaus sudetis ir
kaip organintojama
konvojuojamqjr¿
apsauga.

ISai5kinti
konvojavimo
tanrybos
organizavimo
pagrindai.

ISai5kintos
bendrosios is
specialiosios
konvojaus
pareigünq pareigos
bei konvojaus
pareigÍinq
atsakomybe.

Purvelis S.
Automatiniai
Sautuvai. Vilnius,
1 qq6

Lietuvos Respublikos
Konstitucija.

Lietuvos Respublikos
baudZiamasis
kodeksas.

Lietuvos Respublikos
baudZiamojo proceso
kodeksas.

Lietuvos Respublikos
bausmiq vykdymo
kodeksas.

Lietuvos Respublikos
suemimo vykdymo
[statymas.

Tamybos Kaléjimq
departamente prie
Lietuvos Respublikos
teisingumo
m ini sterij os statutas.

Lietuvos Respublikos
valstybès tarnybos

[statymas.



Konvojavimo
vykdymo tvarka.
Konvojavimo
eiga irpabaiga.

Konvojavimo
transporto
priemonèmis ir
pèsðiomis
ypatumai.

Atskirq
konvojaus rti5il¿

1patumai.

SavarankiSkas
darbas.
Studijuoti teises
aktus
regalmentuojanði
us suimtqir¿ ir
nuteistqjq
konvojavim4.

ISai5kintas
konvojuojamqiq
parengimas
konvojuoti fu jq
kratos atlikimo
organizavimo

¡patumai.

Pademonskuoti
kratos atlikimo
¡rpatumai
konvojavimo metu.

ISai5kinta
konvojavimo
vykdyno tvarka.

ISaiSkinta
konvojavimo eiga ir
pabaigu

I5ai5kinti atskirq
konvojaus rÍiSiq
ypatumai
konvojavimo metu.

ISai5kinti
konvojavimo
pesöiomis ir
transporto
priemonèmis

l,patumai
konvojavimo metu.

ISaiSkinta

Konvojavimo
taisyklès.

Lietuvos Respublikos
bausmiq vykdymo
kodekso komentaras:
V[ Teisinés
informacijos ce,ntras,
2004.

P. Stalioraitis,
Administracine veikla
pataisos [staigose:
Vilnius,2006.
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2
Saunamie-
ji ginklai

2 Pamoka-
paskait4
pratybos.

konvojuojamqjq
parengimo
konvojuoti tvarka.

ISaiSkintas
konvojuojamqit¿
lcratos
organizavimo
tvarka ir techniniq
priemoniq
naudojimas
atliekant kratas
konvojuojamie-
siems.

Skaidrês,
ginklq
maketai,
atsiskaitymas.

I kokias
aplinkybes
atsiåvelgiama"
pasirenkant
Saunamuosius
ginklus
konkreðioms
uãduotims
vykdyti?

Kokiq reik5mç
turi Saunamqjq
ginklU Saudmenq
techniniq
duomenq
Zinojimas siekiant
i5vengti nesaugiq
Süviq ar atliekant
[spejarnuosius
Süvius?

PaaiSkina
Saunamqjq ginklq
paskirtl nwodo
kokioms ûduotims
atlikti naudojami
tam tikri ginHai.

I5vardina fu Zino
pagrindinius
Saunamqiq ginklq
techninius ir
taktinius duomenis.

É.Lrno 1r gall
apibtidinti
Saunamqjq grnklq
pagrindines dalis ir
Saunamojo ginklo
veikimo principus.

hno kaip Salinami

Purvelis S. Ginkluotès
ir Saudybos mokyrno
metodika. I ir II dalys.
Vilnius, 1998.

Venckus A. Pistoletai.
Vitnius, 1998.

Purvelis S.

Automatiniai
Sautuvai. Vilnius.
1996.



I Nuteistqjq
ir suimtqiq
prieZiüros ir
dinaminès
apsaugos
vykdymas

4
u I. Tema. NuteistqjU ir sui

2 Pamoka-
paskait4
pratybos.

Iðvardinkite
Saunamqjt¿ ginklq
pagrindines dalis,
ginklq veikimo
principus bei
nurodykite kaip
Salinti
atsiradusius
einklo sedimus.

4lr¡jr¡ prieZiuros ir dinaminês apsaugos wkdymas
Skaidrès,
multimedijos
projektorius;

Elekhonine
dalomoji
medúiaga;

atsiradç ginklo
gedimai.

Asment¿ laikomq
laisvès atemimo
vietq [staigose,
prieZiäros
samprata.

Laisvês atemimo
vietr¿ [staigr¿
prieZiüros
priemonir¿
planavimas.

Laisvés atèmimo
vietq [staigr¿
prieZiüros
intensyvumo
lygiai ir jq
suskirstymas.
PrieZiüros
pareigünq
instruktavimo
tvarkos ypatumai.

Instruktuojanðio
pareisüno teisès ir

ApibreZta laisves
atemimo vietq
[staigr¿ prieZiäros
samprata.

I5ai5kint4 kokie yra
skirtumai tarp
lvairiq laisves
atemimo vietq
[staigr¿ prieZiüros
tarnybos
organiz¿yiss.

I5ai5kinti prieZiüros
intensyvumo lygiai
ir jq suskirstyrnas
Lietuvos laisves
atèmimo vietq
[staigose.

I5ai5kintas laisvês
atemimo vietq
[staig¿ prieZiüros
priemoniq
planavimas.

Lietuvos Respublikos
bausmiq vykdyno
kodeksas.

Lietuvos Reqpublikos
suemimo vykdymo
[statymas.

Tamybos Kalèjimq
departame,nte prie
Lietuvos Respublikos
teisingumo
mini 5fsrij ss statutas.

Laisvès atèmimo
vietq apsaugos ir
prieZiüros instrukcij a.

Pataisos istaigr¿
vidaus tvarkos
taisyklês.

Tardlano izoliatoriq
vidaus tvarkos
taisvklès.
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pareigos
instruktuojant
naujai atvykusiq
prieZitiros
pareigünt¿
pamain4.

Pataisos tstaigU
prieZiüros
budinðiosios
pamainos
parengimas
tarnybai.

Pataisos [staigr¿
prieZiüros
budinõiqiq
pamainr¿ ir
prieZiüros postr¿

keitimasis.

Pataisos [staigq
prieZiüros
budinðiosios
pamainos
tarnþos rezultatq
aptarimas.

Pataisos [staigq
prieZiüros
budinðiqiq
pamainq kontrolè.

Savaranki5kas
darbas.

I5aiSkinta prieZiüros
pareigünq
instruktavimo
tvarka.

Papasakota
instruktuojanöio
pareigüno teises ir
pareigos
instruktuojant
naujai atvykusi4
prieZitiros
pareigünqpamain4.

Papasakota apie
prieZiäros
pareigünq
supaZindinimo su
paros budèjimo
[vykiais tuarka.

SupaZindinta su
konkreðir¿
prieZiüros
tanrybinir¿ uZduoðiq
skyrimo laiterijais.

I5ai5kinta prieZiäros
stacionariq ir
mobiliq postr¿

keitimosi tvark4.

Atlikti praktiniai
mokomieii

Stalioraitis P.
Administracinè veikla
pataisos istaigose.
Vilnius: MRU, 2006.

Penitencinê (bausmiq
vykdym.o) teisê.
Vilnius: LTU,2004.

Pataisos lstaigq
nuostatai.



Profesinès
veiklos
taktika
pataisos

[staigose
ypatingq
situacijq
metu

Pamoka-
paskaita.

Studijuoti teisès
aktus
reglamentuojan-
öius nuteistr¿jq ir
suimtqjq
prieZiüros ir
dinaminès
apsaugos

Skaidrès.

lleJ¡:i¡f i:iÌ:l']'.'r!!:i:rl

veiksmai tiro
patalpose imituojant
prieZiüros
stacionariq ir
mobilir¿ postr¿
keitim4si.

Ypatingq
situacijr¿ pataisos

[staigose teisinès,

materialinès,
psichologinès

prielaidos.

I5ai5kinta ypatingq

situacijq samprata ir
klasifikavimas.

I5ai5kintos ypatingq

situacijq (riauSès,

grupinis

pasiprieSinimas,

nepaklusnumas

administracijos

reikalavimams,

nuteistqir¿

(suimtqiq)

pabègimas ir kt.)

[staigose prieZastys

ir s4lygos.

ISaiSkinta ypatingr¿

situacijq prevencija

ir u7kardymas.

I5aiSkintos ypatingq

situacijq uZkardymo

Ypatingq
situacijq
objektyviqjq ir
subjektyviqjq
prieZasðiq

apibudinimas.

Lietuvos Respublikos
bausmir¿ vykdymo
kodeksas.

Laisvès atèmimo
vietq apsaugos ir
prieZiüros inshukcij a.

DaZniausios

ypatingr¿ situacijq
formos pataisos

[staigq veikloje.

Masinir¿ riau5i6
grupinio

nepaklusimo,

[kaitq paèmimo ir

St¿lioraitis P.

Administracinê veikla
pataisos istaigose.
Vilnius: MRU.2006.
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T2

kitrt
dezorganizuojan-
öiq normali4
pataisos [staigr¿
veikl4 sudetis,

atsakomybê vä,

dalyvavim4 jq
veiksmuose.

Pataisos [staigU
administracijos
prevencines

priernonés

uZkertant keli4

lpatingoms
situacijoms.

Ypatingq
situacijq
uãkardyno
priemonès, jq
räSys, taikymo
teisiniai,
praktiniai
aspektai.

priemoniq rti5ys,

taikymo teisiniai,
praktiniai aspektai.

a¡:tr!ì¡:\ìit::i.Ì!.ì::tÌì::!ì
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Pareigünr¿
veiksmai
ekstrema-
liose
situacijose

l"\w

Pamoka-
paskaita.

Skaidrès,
dalijamoji
medúiaga.

t3

Apsaugos ir
prieZiäros

tarnybos

uidaviniai
ypatingr¿ situacijr¿

afvejais.

Masinir¿ riauSir¿

likvidavimo,

[kaitq
iSlaisvinimo
taktikos ypatumai

Pataisos [staigr¿
Kalejimq
departamento,

Vidaus reikah¿

ministerijos

vidaus tarnybos
(vie5ojo

saugumo) daliniq
ir policijos
padalinir¿

uZdaviniai

uäkardant
ypatingas

situacijas pataisos

[staigose.

lìaa!¡iii'ìl$ti:!.Ìä-r:r'r.V:l

ISaiSkinti

pareigtinq

ypatingq

metu.

tarnybq

veiksmai

situacijq

Papasakota apie

specialius [staigq
veiklos planus,

susidarius
ypatingoms

situacijoms.

Papasakota apie
ypatingq situacijr¿

pataisos [staigose
stadijas ir operacijr¿

etapus.

I5ai5kinti pareigünr¿

veiksmai po
specialios taktinés
operacijos.

Lietuvos Respublikos
bausmiq vykdymo
kodeksas.

Stalioraitis P.

Administracinè veikla
pataisos [staigose.
Vilnius: MRU,2006.

Fabègimq
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pataisos [staigq
uãkardyno
taktikos
ypatumai.

Pataisos [staigr¿
administracijos

veiksmai

individualaus ir
grqpinio

atsisakymo

valgyti, grupinio

nepaklusimo ir
kitrt protesto

formq atvejais.

Ypatingq
situacijq
likvidavimo
padariniai?

ì\ç.¡l!!ra::]].:saì



4 Zmogaus
teisiq ir
laisviq
u¿tikrini-
mo svarba
teisinèje
visuome-
nêje

2

#
Pamoka-
paskaita.

Skaidrès,
dalijamoji
medäiaga.

5

15

Lietuvos
Respubli-
kos teisine
sistema

Zmogaus teisiq ir
laisviq apsaugos

samprata.

¿mogaus telslq r
laisviq
uZtilainimo
svarba teisinèje
visuomeneje.

Kodèl yra svarbu

uZtilainti
Zrnogaus teises ir
laisves laisves

atèmimo vietose?

a
J

Apibädinta
änogaus teisiq ir
laisviq apsaugos

sarnprata.

Paai5kinta Zmogaus

teisit¿ ir laisviq
apsaugos

uZtilcrinimo svarba

teisineje

visuomeneje.

Paai5kinta i-ogaus
teisir¿ ir laisvit¿

apsaugos

mechanizmo

[gyvendinimas
laisvês atêmimo
vieh¿ istaigose.

1 Pamoka-
paskaita"
pratybos.

Lietuvos Respublikos
Konstitucija.

Europos Zmogaus

teisiq ir pagrindiniq
laisvir¿ apsaugos

konvencija.

Europos konvencija
prie5 kankinima ir
kitoki Ziaurg
neZmoniSk4 ar
Zeminant[ elges[ ir
baudim4.

Skaidres,
dalijamoji
medùíaga.

Lietuvos
Respublikos

teisine sistema.

Lietuvos
Respublikos
teisêküros
sistema.
Savaranki5kas
darbas.

Nagrineti
Lietuvos

Pasirengta

pokalbiui, kuriame

apibüdintos
pagrindines teises

Sakos, jq rySys su

bausmiq vykdyno
teise.

I5vardintos teises

aktq hierarchijos ir
teisês principq

Lietuvos Respublikos

Konstitucija-

Lietuvos Respublikos

baudZiamasis

kodeksas.

Lietuvos Respublikos
baudåiamojo proceso

kodeksas.

Lietuvos Respublikos
bausmiq vykdymo
kodeksas.

Lietuvos Respublikos



#
t6

6

Respublikos
teisinç sistemq.

Tarnybiniq
dokumentq
rengimas ir
lformini-
mas.

2

taikymo taisykles.

Pamoka-
paskait4
pratybos.

suèmimo vykdymo
[statymas.
Lietuvos Respublikos
civilinis kodeksas.

Dambrauskienè G.,

Marcijonas 4.,
Monkeviðius E.... {Et.
Al.). Lietuvos teisès
pagrindai. Vitnius:
Justitia 2004.

BlaZeviðius J., doc.

Dr. Dermontas J.,

Stalioraitis P., dr.

Usik D. Penitencinê
(bausmiq vykdyno)
teisè. vadovelis.
Vilnius: Lietuvos

teisès universiteto
leidybos ce,ntras,

2004.

Skaidres,
dalijamoji
medùiagç
testas.

Kokie teisés aktai
reglamentuoja
valstybinès
kalbos statusq jos
ugdym4 ir
vartosen4?

I5vardykite ir
paaiSkinkite
bendruosius

I5vardyti teisês
aktai,
reglamentuojantys
valstybinès kalbos
statusq jos ugdyn4
ir vartosenq
paaiSkintos
pagrindines
nuostatos.

Valstybines kalbos

[statymas.

Dokumentq rengimo
taisyklês.

Kniük5ta B.
Kanceliarinês kalbos
patarimai. Vilnius,
2002.



*

7
Konfliktq
sprendimo
strategijos.

2

t7

taisyklingos
kalbos
reikalavimus.

Büdingesnes
pataisos
pareigünq
rengiamq
dokumentq
telistuose
pasitaikanðios
klaidos, jU
taisvmo orincioai.

Pamoka-
paskait4
diskusija.

Skaidrês,
dalijamoji
medäiaga.

I5vardyti bendrieji
taisyklingos kalbos
reikalavimai.

Aþaãinti
daäniausiai
pasitaikanðias
pataisos pareigünq
rengiamq
dokumentr¿
tekstuose klaidas.

Kokie i5skiriami
konflikto tþai?

Kaip efekfyviai
sprçsti
konfliktus?

Kokie verbalinio
ir neverbalinio
bendravimo

I'patumai?

Kaþ stresas

[takoja
konfliktinir¿
situacijq
sprendim4?

Kokiais bädais
galima sprçsti
konfliktus?

Akelaitis G.
Specialybes kalba.
Administracines
kalbos vadovêlis.
Vilnius: MRU. 2010.

Pasirengta

stnrktrlruotai

diskusijai apie

efektyvt¿ konfliktq
sprendim4.

Pateikti konfliktiniq
situacijq
pavyzdùtai,

kuriuose panaudoti

[vairus konflikto
sprendimo stiliai.

Aþaåinti
konfliktiniq
situacijq sprendimo

stiliai.

Be,ndravimo

psichologija"

Vadovelis. KTU
Kaunas.200l.

Dembinskas A. ir kt.
Teisininkams apie

stres4. Vilnius,2000.

Kasiulis J.,

Barvydienè V.
Vadovavimo

psichologija- Kaunas,

2001.

Pateiktas



I Savigynos
pagrindai,
sulaikymai

, specialio-
sios
priemones

18

2

Kokios galimos
konfliktq
pasekmès
pasitelkus
kiekvien4 iS

konfliktq
sprendimo stiliq?

20

IV. Tema.
Pamoka,
praktiniai
uZsièmima
i

[veikos budo
pavyzdys.

Itikinimo ir pri

Uzpildytas ir
pakomentuotas

tarpasmeninirl

konfliktq sprendimo

klausimynas.

Sporto sale,
mink5tasis
kilimas,antra
n-kiai,lazdos,
apsaugos
priemonès

evartos priemonès
Kovinè stovèsena
ir judèjimas joje.

Kritimai atgal,
pirmyn, i 5onus.

Gynyba nuo
uZpuolimo, nuo
ginkluoto
uZpuoliko.

ISsilaisvinimai.

Sulaikymo
veiksmai.

Specialiosios
priemonès \azda.

Uþild¡as
savianalizes

klausimynas, skirtas

streso lygiui
nustatyti.

Demonsruoti
kovinç stovesen4 ir
taisyklingai judeti.
Saugiai kristi atgal,

[ ðonus, pirmyn.

Apsiginti nuo
uäpuolimo,
gìnkluoto
uZpuoliko.

ISsilaisvinti nuo
apglebimq
paemimq ui.
drabuZiq.

Atlikti sulaikymo
veiksmus.

G. Nikolajonok, V.
GaSk4 V. Kotovas,
Kovinès savigynos
veiksmai, Vilnius.,
1994.

G. Nikolajonok, V.
Ga5ka, Kovinè
savigyna ir specialtis
policininko
veiksmai.Vilnius., I 99
7.

L. Karosas,
Kosarevas,
Pataðevas,
Specialiosios
priemonès ir

D.
V.

klai



#

2
Saudymas

l9

4

antrankiai, dujos).

Savaranki5kas
darbas.
Tobulinti
gynybos
veiksmus
u.Zpuolimo,
ginkluoto
uZpuolimo metu,
iSsilaisvinimus
nuo apglêbimq
paêmimq ui,
drabuZiU
sulaikymo
veiksmus.

t4
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Pamoka-
paskait4
pratybos

Moketi naudotis
specialiosiomis
priemonèmis(smtiga
i, sulaikynai,
gynyba
lazda.Antrankiq
dèjimas, nuemimas.
Dujq panaudojimo
ypatumai.).

Crinklai,
Saudmenys.

policijos veikloje
dalis, Vilnius.,2000.

Kaip atliekamas
saugus
nusiginklavimas,
kai Sovinys yra
Sovinio lizde?

Kaip atliekamas
automatinio
ginklo
patilainimas
siekiant isitikinti,
kad Slnklas
neuZtaisytas,
nei5jungus
saugiklio ?

Kokie yra
pirminiai
oareisüno

iì:ii::ì:!!:ñ

Moka ir äno kaip
saugiai patilcrinti
Saunam4j[ ginklq.

Moka ir äno kaip
saugiai parengti
Saunamqj[ ginkl4
tarrybai vykdyh.

Gali papasakoti apie
Saudyno technik4ir
Saudyno padètis.

Nurodo kokioje
situacijoje
tikslingiausia
pasirinkti konkreöi4
ðaudymo padeti.

Karosas L., PataSevas

V. Praktinio
situacinio Saudymo
principai. Vilnius,
1999.

Purvelis S. Ginkluotès
ir Saudybos moþmo
metodika. I ir II dalys.
Vilnius, 1998.

Venckus A. Pistoletai.
Vilnius, 1998.

Purvelis S.

Automatiniai
Sautuvai. Vilnius.
1996.
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veiksmai ir I kq
refüa atlaeipti
dèmes[ pradedant
apsiginklavimq-
nusiginklavimq?
Atsiávelgiant i
nurodyt4 pratim4
tinkamai
pasirinkti
Saudyno technikq
ir Saudymo
padèt[.

Saudymo metu
laikytis saugumo
reikalavimq
keiðiant
Saudmenq
dètuves, ar baigus
Saudyti.

Saugiai i5taisyti
uZtaisyt4 ginkl4.

Baigus Saudyti
tinkamai perduoti
ginkle kitam
klausytojui.

Kontroliuoti
nurodyt4 taikini ir
Ijipataikyti.

Baigus ðaudyti
tinkamai paruo5ti

Teisingai
atsiåvelgdamas i
suformuotq uåduot[
pasirenka
taisyklingq
Saudymo technik4ir
Saudymo padet[.

Laikantis visr¿
saugumo
reikalavimtS taikliai
Saudo tarnybiniais
ginklais.

HacranteHøe no
cTpeJrKoBoMy Äeny.
Mocrna, 1985.
Ãg Xorr.
Eoenpunacrr.
?IsÃare¡rcrso
,,3KCMO",2001.

fixon Yonrep.
OpyNue
KAJIAItrHTIKOBA.

?Is.uare¡scr¡o
,,3KCMO*,2002.

JI. M. BaünmreüH.
Opyxne-nøcroJrer.
[,1e¡arelrcrno
,,Apcenar",2002.



J
Tamybi-
niq
dokumen-
trl
rengimas
ir
iformini-
mas.

21

ginkle saugojimui
ar
transportavimui.
Savaranki5kas
darbas.
Tobulinamos
Zinios apie
tinkam4 ginklo
laikymq Saudymo
padeti
prisitaikynq
kvepavimo
konholç, ir
nuleistuko
kontrole.

2 Pratybos. Skaidrés,
dalijamoji
medùiaga.

Taisyklingai
parenkite ir
pateikite
auditorijai
analizuoti
tamybin[
dokument4
(tamybin[
prane5imq kratos
protokolq laisvès
atémimo vietoje
laikomo Írsmens
neblaivumo
(girtumo) at
apsvaigimo
nustatymo aktq ir
kt.) nurodyta
tema.

Taisyklingai
parengti ir iforminti
tarnybiniai
dokumentai
nurodyta tema.

Dokumentq rengimo
taisyklès.



4 Derybos

lpatingq
situacijq
mefu

2 Pratybos,
diskusija.

I Teises
paZeidimq
identifika-
vimas

Skaidrés,
dalijamoji
medZiaga.

22

4

Koks derybininko
vaidmuo
ypatingoje
situacijoje?

Kokie
pagrindiniai
tarpininkavimo
principai?

Pasirengti raStu
apibüdinti
efektyviq derybq
principus, eig4.

V. Tema. Teisès paZeidimu prevenciios uZtikrinimas
Pamoka-
paskait4
pratybos.

Apibüdintas
derybininko
vaidmuo ypatingq
situacijqmetu.

I5skirti pagdndiniai
tarpininkavimo
principai.

Apibtidinti
efektyviq derybq
principai, eiga.

Skaidrès,
dalijamoji
medùiaga.

Chmiel N. Darbo ir
organizacinê
psichologija
Poligrafija ir
informatika 2005.

Kasiulis J.,
Barvydienè V.
Vadovavimo
psichologija- Kaunas,
2001.

Teisès paZeidimo
sqvoka.

Teisês
rtiðys.

paZeidimq

Teisines
atsakomybès
s4voka.

Teisines
atsakomybes
rti5ys.

Valstybes
prievartos s4voka.

SavarankiSkas
darbas.

Apibüdinta teisês
paZeidimo sqvoka

I5vardintos teises
paZeidimq räSys.

I5vardintos
Lietuvos
Respublikos
institucijos,
taikanðios valst¡ôès
prievartos
prie,mones.

Lietuvos Reqpublikos

Konstitucija-

Lietuvos Respublikos
baudZiamasis
kodeksas.
Lietuvos Respublikos
bausmiq vykdymo
kode*sas.
Lietuvos Respublikos
administraciniq teisês
paZeidimq kodeksas.
Lietuvos Respublikos
civilinis kodeksas.
Lietuvos Respublikos
baudZiamojo proceso
kodeksas.
Lie$uvos Respublikos
valstybes tanrybos
istatrnnas.



ISnagrinèti
Lietuvos
Respublikos
institucijq
taikanöios
valstybes
prievartos
priemones,
sandar4 ir veiklos
kryptis. Studijuoti
teisès aktus.

Korupcijos
samprata.

Korupcijos
preve,ncijos

Dambrauskiene G.,

Marcijonas 4.,
Monkeviðius 8.... {Et.
Al.). Lietuvos teisès
pagrindai. Vilnius:
Justitia" 2004.

Blaäeviðius 1., doc.

Dr.. Dermontas J.,

Stalioraitis P., dr.

Usik D. Penitencine

(bausmiq vykdymo)
teisè. vadovelis.
Vilnius: Lietuvos
teises universiteto
leidybos centras,

2004.

Grigoloviðienè D.,
Zalenter¿e I. Lietuvos

teisèsaugos institucijq
sistema ir
kompetencija.

Schemq rinkinys.
Vilnius: Müsu

Sauluäé. 2007.

Korupcijos
samprata.

Korupcinio

Apibüdinta
korupcijos
samprata.

Lietuvos Respublikos

Konstitucija-
Lietuvos Respublikos

baudZiamasis



s¿rmprata ir
uZdaviniai

a
J

Suimtqjq ir
nuteistqjq

teisine
padetis

24

2

pobtidZio

nusikalstamos

veikos.

Korupcijos
prevencijos

sqvoka.

Korupcijos
prevencijos

priemones.

Pamoka-
paskaita.

I5vardintos ir
apibüdintos

korupcinio
pobüdZio

nusikalstamos

veikos.

Skaidres,
multimedijos
projektorius.

kodeksas.

Lietuvos Respublikos
bausmiq vykdymo
kodeksas.
Lietuvos Respublikos
valstybès tarnybos
istatymas.
Lietuvos Respublikos
specialiqiq tyrimq
tarnybos [stat¡'m.as.
Lietuvos Respublikos
vieSqjq ir privaðiq
interesq derinimo
valstybinej e tanryboj e

[statymas.

Atlikta laisvês

atémimo vietoms
btidingq korupcinio
pobtidãio

nusikalstamq veiþ
atvejt¿ analizë.

SuimtUjr¿ ir
nuteistqjq teisinês
padêties

saÍrprata.

Bendrosios

nuteistqjq teises,

laisves ir
pareigos.

Specialiosios
nuteistr¿jq teisês ir
pareigos.

I5ai5kinta suimtqiq
ir nuteistr¡jq teisinès
padeties samprat4.

ISvardintos

nuteistqjq

bendrosios teises ir
pareigos.

ISvardintos

specialiosios

suimtqjq ir
nuteistqjq teises.

ISvardinti

draudimus

Lietuvos Respublikos

Konstitucija
Lietuvos Reqpublikos
baud.äiamasis

kodeksas.

Lietuvos Respublikos

bausmir¿ vyk$mo
kodeksas.

Lietuvos Respublikos

administraciniq teises

paZeidimq kodeksas.

Lietuvos Respublikos
civilinis kodeksas.

Lietuvos Respublikos

baudZiamojo proceso

kodeksas.

Nuteistr¿it¿

interesai.
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Nuteistqjq
teisines padèties

Svelninimas arba
grieZtinimas.

Nuteistqjq
uZsienieðiq
teisinè padêtis.

Asmenq
priemimo i
tard¡nno

izoliatorius
procesiniai

pagrindai ir Siose

[staigose laikomq
¿ßmenr¿

kategorijos.

Asme,nt¿ laikomq
tardymo
izoliatoriuose,

teisinè padètis ir
laikymo s4lygos.

Asmenq
paleidimo i5
tardymo
izoliatorit¿
pagrindai ir
tvarka.

suimtiesiems

nuteistiesiems

sankcijas uù,

padarymq.

Pakomentuotas

suimtqjq ir
nuteistqiq teisinés
padêties

Svelninimas,

grieäinimas bei
individualizavimas

r
jq

Lietuvos Respublikos
suemimo vykdymo
[statymas.
Lietuvos Respublikos
valstybês
garantuojamos
teisines pagalbos

istatymas.
Lietuvos Respublikos
uåsienieðiq teisines
padèties [statymas.
Lietuvos Respublikos
dviSalès tarptautinès
sutartys.

Dambrauskienè G.,

Marcijonas 4.,
Monkeviöius E.... {Et.
Al.). Lietuvos teisès

pagrindai. Vilnius:
Justitia 2004.

BlaZeviöius J., doc.

Dr. Dermontas J.,

Stalioraitis P., dr.

Usik D. Penitencine

(bausmiq vykdyno)
teisè. vadovèlis.

Vitnius: Lietuvos

teises universiteto

leidybos centras,

2004.

ISvardintos

pibüdintos

kardomosios

prie,rnonès.

ISai5kinta

uZsienieðit1

suimqiq ir
nuteistqiq teisinès

padeties ypatþès
laisves atemims
vietose.



4
Kratq ir
apZiürq
atlikimas
laisves
atemimo
vietq
[staigose

8

#
2 Pamoka-

paskait4
pratybos.

Skaidrés,
multimedijos
projektorius;

Elekfroninè
dalomoji
medäiaga;

Mokymo
kamera;

Metalo
ieðkikliai - 2
vnt.;

"DraudZiami
daiktai":
peilis, Zirklès,
plastmasinis
butelis,
SvirkStas,
pinieai irpan.

26

IGatq ir apZiüry
atlikimo
bendrosios
nuostatos.
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KratU
rti5ys.

Apibtidintos kratq ir
apZiürq atlikimo
bendrosios
nuostatos.

I5vardytos ir
apibtidintos kraflU
apZiärqrüSys.

I5ai5kinti apZitirq
bei kratq atlikimo
atvejai.

I5ai5kinta dalinès
kratos atlikimo
tvarka.

I5ai5kinta visumines
kratos atlikimo
tvarka.

I5ai5kinti veiksmai
atlikus 1aat4.

I5vardytas ir
apibüdintas
techniniq priemoniq
panaudojimas
kratos metu.

Paai5kintos tþines
pataisos pareigünq
klaidos atliekant
asmens krat4
kameru kratas.

Planinès,
neplaninés kratos
bei apZiüros.

ApZiüros bei
kratos atlikimo
atvejai.

Dalinès kratos
atlikimo tvarka.
Visumines kratos
atlikimo tvarka.

Tam tikros vietos
apäi:Drra arba
krata.

Veiksmai atlikus
kratq.

Techniniq
priononiq
panaudojimas
kratos metu.

Tipinès pareigüno
klaidos atliekant

apZiürq

Lietuvos Respublikos
bausmiq vykdyno
kodeksas.

Lietuvos Respublikos
suemimo vykdyrno
[statynas.

Laisvês atèmimo
vietq apsaugos ir
prieZitiros instrukcij a.

P. Stalioraitis,
Administracine veikla
pataisos [staigose.
Vilnius: MRU,2006.

Penitencinè (bausmiq
vykdymo) teisè.
Vilnius: LTU,2004.
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5
Pataisos
pareigünq
profesine
etika

asmens laatA
kamerr¿ kratas,
daikt% siuntiniq
patikrinimus.

PoZlaniai
iSduodantys
narkotiniq
psichotropiniq
medZiagq ar kitq
draudZiamq
daiktq ir prekiq
h¡qert.

Tipiniai daikt%
kuriuos
draudZiama turêti
nuteistiesiems,
slèpimo bÍidai pas
Zmogq,
drabuZiuose,
bafuose,
patalpose.

4

daikq siuntinir¿
patikrinimus.

I5vardyti poZymius,
iðduodantys
narkotiniq
psichotopiniq
medZiagq ar kitq
draudãiamq daikh¿
irprekiq kurjeri.

I5nagrinèti tþiniai
daiktai ar
medZiagos, kurias
negali turèti
suimtieji ar
nuteistieji.

I5nagrinèti daiktq ar
medåiagq slepimo
büdai asmens
erhnèse,
drabu.äiuose,
batuose. oataloose.

Pamoka-
paskaita.

Skaidrès,
dalijamoji
medZiaga.

Kokie
nacionaliniai ir
tarptautiniai teisès
aktai
reglamentuoja
pataisos
pareigünq
profesinç etikq?

ISvardyti
nacionaliniai ir
tarptautiniai teisès
aktai,
reglàmentuojantys
pataisos pareigünq
profesinç etik4.

Iðvardyti ir
paai5kinti pataisos

Kokie
oareisänr

pataisos

Teisètvarkos
apsaugos pareigünq
elgeio kodeksas.
Europos Tarybos
Ministrq Komiteto
Rekomendacija Nr.
R(e7) 12

,,Valst¡ibems -
narêms dèl personalo,
susijusio su sankcijq
ir oriemoniu



I Socialinés

pagalbos

suimtie-

siems ir
nuteisite-

siems

galimybes

laisves

atemimo

viefl¿

[staigos

28

2

profesines etikos
principai ir
elgesio
reikalavimai,
nustat5rti teisês
aktuose?

Kaip pataisos
pareigünq
profesines etikos
principai ir
elgesio nonnos
taikomi praktiniq
situacijr¿ metu?

vr. Tema. socialinès pagalbos suimtiesiems ir nuteistiesiems teikimas
Pamoka-
paskait4
diskusija.

parelgunq
profesinès etikos
principai ir elgesio
reikalavimai,
nustagrti teisès
aktuose.

Iðnagrineta
situacij4 kurioje
sprendimq
prièmimas
paai5kintas pataisos
pareigüno
profesinès etikos
aspektu.

Skaidrès,
dalijamoji
medäíaga.

vykdymu".
Valstybès tarnautojq
veiklos etikos
taisyklès.
Kaléjimq
departame,lrto prie
Lietuvos Respublikos
teisingumo
ministerijos ir jam
pavaldZiq [staigq
pareigtnq etikos
taisykles.

Kokie problemq

spendimo etapai?

Kaip renkama
informacija
problemos
formulavimui?

Kaþ atrasti
asmenybès
stþrybes
formuluojant
problem4?

Sudarytas ir
pakomenfuotas

socialiniq paslaugt¿

nuteistiesiems ir
suimtiesiems

teikèjq istaigoje ir
uå jos ribt¿ s4raËas.

Pasiruo5ta ir
dalyvauta pokalbyje
apie problemq

formulavimq.

Gvaldaitè L., Svedaitè

B. Socialinio darbo

metodai,2005.

Kozlov A. Socialinis

darbas: profesines

veiklos ivadas
(tarptautinis

projektas). Vilnius:
VU specialiosios

psichologijos

laboratorija" 2007.

i,alimienë L.
Socialinès paslaugos.

Vilnius: VU



#

2
Be,ndravi-
mo su
suimtaisiai
sir
nuteistai-
siais
principai

4
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Pamoka-
paskait4
diskusija.

Ìi9t_lrìì:iL..\ìl¡.

Skaidres,
dalijamoji
medùiaga.

Kokie
pagrindiniai
bendravimo

suimtaisiais

nuteistaisiais
principai?

Specialiosios

psichologijos

laboratorija" 2003.

ISvardyti
pagrindiniai
bendravimo su
suimtaisiais ir
nuteistaisiais
principai.

I5vardytos
pagrindinès
bendravimo klaidos.

Suformluoti
poþðius
skatinanðiq
klausimt¿
pavyzdäai.

Pademonstruotos
aktyvaus klausimosi
ir atvirq klausimq
fonrrulavimo
technikos.

Apibüdinta kaip

Kokit¿

bendravimo
klaidq reikétr¿

vengti?

Kokie klausimai

skatinapoþðius?

Pademonstruoti

aktyvaus

klausimosi ir
atvirq klausimr¿

formulavimo
technikas.

su

ir

Be,ndravimo

psichologija
Vadovè1is.

KTU. 200t.

Bandzeviðiene R.

Penitencinê

psichologija-

Vadovelis. Vilnius.
2009.

Zukauskiene R.

Kriminalinio elgesio

psichologija- Vilnius,
2006.

Kaunas:

Gailienè

neturejo

SaviZudybes

Lietuvoje.
1998.

D. Jie

mfuti.

Vilnius,
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Kaip
priklausomybe

keiðia Zmogaus

elgesi emocinç
bäsen4?

Kaþ motyvuoti
keistis
priklausom4

Zmogq?

Kokie veiksniai
skatina

saviZudi5k4 elges[

laisvès atemimo

vietq [staigose?

Kaip bendrauti su

linkusiais Zalotis

asmenimis?

priklausomþê
keiðia Zmogaus

elgesi emocinç
büsen4.

Apibüdinta kaip
mofiuoti keistis
priklausomqZmogq.

Iðvardyta kokie
veiksniai skatina
saviZudi5kq elges[

laisves atemimo
vietq [staigose.

Apibüdinti
bendravimo su

saviZudiSþ
ketinimq turinðiais
suimtaisiais ir
nuteistaisiais
ypatumai.

Pasirengta ir
dalyvauta pokalbyje
apie bendravimo
orientuoto i
trumpalaikç pagalb4
pagrindinius

principus.

Koðiünas

Psichologinis
konsultavimas.

Vilnius, 1995.

Kokie
bendravimo

orientuoto i
trumpalaikç
pagalb4principai?

i;9ìì!ä:î¡:üi!i:r,!!:ìtì:
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Lygtinio
paleidimo
institutas

2 Pamoka-
paskaita,
diskusija.

Skaidrês,
dalijamoji
medíiaga.

31

Kokiais
pagrindais

nuteistieji lygtinai
paleidZiami i5

laisvés atemimo
vieft¿?

Kokia socialinê
pagalba

suteikiama

asmenims

paleidãiamiems i5

laisves atemimo

vietq?

Kokie teises aktai
reglamentuoja

nuteistqjq
paleidimo iS

laisves atèmimo
vietq pagrindus ir
tvarkq?

tll-¡È.t¡.*.t1çll,;çi

ISai5kinti lygtinio
paleidimo instituto
svarba ir lpatumai.

Pasirengta

diskusijai

,,Lygtinis
paleidimas

integracija

visuomenç".

Lietuvos Respublikos

Konstitucija.
Lietuvos Respublikos
baudZiamasis

kodeksas.

Lietuvos Respublikos
bausmiq vykd¡nno
kodeksas.

Lietuvos Respublikos
baudZiamojo proceso

kodeksas.

Kalejimt¿

departamento prie
Teisingumo

ministerijos
direktoriaus 2003 m.

rugsèjo 24 d.

lsalqrmas Nr. 4/07 -
174 ,,Dël Kalêjimq
departame,nto prie
Lietuvos Respublikos
teisingumo
ministerijos

direktoriaus 2001 m.

gruodZio 27 d.

[sakymo Nr. 112 ,,Del
Asmenq kuriuos

re,ngiamasi paleisti i5

laisves atèmimo vietq
teisinio ir socialinio

il
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Svietimo programos
patvirtinimo"
pakeitimo".

LR Vyriausybès 2003

m. balandäio 24 d.

nutarimas Nr. 513

,,Dê1 Paleidãiamq i5

pataisos [staigq arba

are5tinir¿ asmenq

kelionès iSlaidu

apmokèjimo,

aprtipinimo maistu,

drabuZiais ir avalyme,

taip pat vienkartines

negr@inamos

pa5alpos skyrimo
tva¡kos ir sqlygrl".

Dambrauskienè G.,

Marcijonas 4.,
Monkeviðius E.... {Et.
Al.). Lietuvos teisês

pagrindai. Vilnius:
Justitia, 2004.

BlaZeviðius J., doc.

Dr. Dermontas J.,

Stalioraitis P., dr.

Usik D. Penitencinê



#

Nuteistqjq
socialine
reabilitaci-
ja

VII. Tema. N
Pamoka-
paskait4
diskusija.

rizikos ivertinimo ir intervenciniq priemonirt tailrymas
Skaidrès,
dalijamoji
medùiaga.

Koks socialines
reabilitacijos

tikslas,

uZdaviniai,

formos, svarba?

Kas lemia
reabilitaciniq
korekciniq
programq

efektyvum4?

Kokie
psichologiniai
metodai yra
reik5mingi

reabilitacijos
procesui?

VIII. Tema. Probacijos ir kitu baudãiamosios atsa

(bausmiq vykdymo)
teisê. vadovêlis.
Vilnius: Lietuvos
teisès universiteto
leidybos centras,

2004.

Apibädintos
socialines

reabilitacijos

fonnos, tikslai,
uZdaviniai, svarba.

ISvardyti
reabilitaciniq
korekciniq
programq
efektyvum4
didinantys
veiksniai.

ISvardyti
psichologrniai
metodai reik5mingi
reabilitacijos
procesui.

Bandzeviðiene R.
Penitencine

psichologija
Vadovêlis. Vilnius.
2009.

Zukauskienè R.
Kriminalinio elgesio
psichologija- Vilnius,
2006.

Justickis V. Bendroji
ir teises psichologija.

MRU, 2004.

Kokie teises aktai

reglamentuoja

probacijos

bès

Lietuvos Respublikos
baudZiamasis

kodeksas.
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