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Vadovaudamasi {vadinio mokymo kursq organizavimo tvarkos apra5u patvirtintu Kalejimr¿
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2019 m.Iapl<riöio 27

d. isakymu Nr. V-371 ,,Del ivadinio mokymo kursq organizavimo tvarkos apra5o patvirtinimo" ir
siekdama uåtikrinti efektyvq ir sklandq mokymo proceso organizavimq:

1. T v i r t i n u Lietuvos probacijos tarnybos pareigunq ivadinio mokymo

kursq teminç

mokymo program?.

2. P a v e d u Veiklos organizavimo

ir turto valdymo

skyriaus ra5tvedybos inspektorei

Daliai Bei5ienei, su ðiuo isakymu elektroniniu pa5tu supaZindinti Specialiqjq kompetencijq
ugdymo skyriaus darbuotojus.
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'LTETIIVOS PROBACIJOS TARNYtsOS PAR.EIGT]NU IVADINIO MOKYMO
KURSU
MOKVMO TEMINE PR.OGRAMA

MOKYMOSI REZULTATAS: ISMANYTI TEISES NORMAS
JAS PIIAKTIKOJE"

tema. Lie'tuvos bausmiu
vykdyrno sisterna
8 val.
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Moþmo forma¡ pamoka, seminaras.
Molcymo meúodai: Zodinis (verbalinis), demonstravimo, diskusija, individualus ir grupinis
darbas.

Aktualüs ktrausrmal:
:'Lietuvos Respublikos teisinè sistema.
2. .Lietuvos Respublikos teisèkuros sistema.
1

Krr-ntnoliniai klaus imai :
1:iKokios teises Sakos reglamentuoja kriminaliniq bausmiq atlikimo tvarkqir s4lygas?
2:'Koks kitq Lietuvos Respublikos teises 5aþ ry5ys su penitencine teise?
^'n
,3.:Pagrindiniai tikslai ir principai, itvirtinti Lietuvos Respublikos probacijos istatyrne.

'

Uiduotys:
1,. Pasirengti

pokalbiui, kuriame bütq apibüdintos pagrindinès teises Sakos,

jq ry5ys su

bausmiq.vykdymo teise.
2. I5manyti teisès aktq hierarchijos ir teisès principq taikyrno taisykles.
3. Probacijos istatymo paskirtis ir taikymas.
Pasiekimr¡ lvertinirno kriterij ai:
i^
l-''Pasirengta pokalbiui, kuriame apibudintos pagrindinès teises Ëakos, jt¿ ry5ys su bausmiq
vykdymo,!eise.
2. Iðvardintos teisès aktq hierarchijos ir teises principtl taikymo taisykles.
i.

':
l',''

.

_F

2

Moþmosi pasiekimg demonstravimo formos: Ziniq kontrole ùodùiuar
Moþmosi pasiekimg demonstravimo metodai: apklaus a ùodùitt.
Literatäros
1

.''

ra5tu.

sqraSas:

Lietuvos Respublikos Konstitucij

a.

2. T ietuvos Respublikos baudãiamasis kodeksas.
3. Lietuvos Respublikos baudZiamojo proceso kodeksas.
4. 'Lietuvos Respublikos bausmiq vykdymo kodeksas.
5. Lietuvos Respublikos suèmimo vykdymo istatymas.
6.,'Lietuvos Respublikos probacij os istatymas.
7. Dambrauskienè G., Marcijonas 4., Monkeviðius E. {Et. Al.}. Lietuvos teises pagrindai.
Vilnius: .iustitia, 2004.
8.¡BlaZeviðius J., Doc. dr. Dermontas J., Stalioraitis P., Dr. Usik D. Penitencinè (bausmiq
vykdymg) teisè (vadovelis). Vilnius: Lietuvos teisès universiteto leidybos centras, 2004.

MOKYMOSI REZULTAT,dS: APIBÜDINTI PROBACIJOS TARNYBOS VEIKLA,
STRUKTÜR4, TTKSLUS IR UzUnVrXrUS.

2 tema Lietuvos probacijos
tarnybos teisinis reglarnentavimas
59 val.
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Moþmo forma:

pamoka, pratybos.
Molcymo metodai: Zodinis, demonstravimo, diskusija, individualus ir grupinis da¡bas.

Aktualüs klausimai:
Lietuvos Respublikos probacijos istatymo paskirtis.
2. Lietuvos Respublikos probacijos istatyme itvirtinti probacijos tikslai ir principai.
3. Lietuvos Respublikos probacijos istatyme reglamentuotas socialinio tyrimo i5vadq
rengimas ir rizikos vertinimas.
4. Lietuvos Respublikos probacijos istatyme reglamentuoti probacijos vykdymo pagrindai,
probuojamiijq teisine padetis, probuotojq teisès ir pareigos.
5. tietuvos Respublikos probacijos istatyme nustatyti probuojamojo prieZiäros planavimas ir
vykdymas.
6. Lietuvos Respublikos probacijos istatyme nustatytas probacijos s4lygq keitimas, probacijos
r,ykdymo'ir vengimo vykdyti teisines pasekmes ir probacijos vykdymo pabuga.
7. Etikos samprata.
8. Pagrindinès etikos s4vokos: moralè, vertybès, principai, etiketas, elgesys ir kt.
9. Pataisos pareiguno profesinç etik4 reglamentuojantys teisès aktai, profesines etikos
principai.
1.

J

Kontroliniai

klausimai:

:

Pagrindiniai probacijos tikslai ir principai
2. Socialinio tyrimo i5vados turinys ir rizikos vertinimas.
3. Probuojamqjq teises ir bendros pareigos.
'4. Probacijos vykdymo ir vengimo vykd¡i teisines pasekmès.
5. Atskleiskite etikos samprat4.
6. Paai5kinkite pagrindines etikos s4vokas (moralè, vertybès, principai, etiketas, elgesys
1.

',

ir

a,

.

kt.).
7. I5vardykite ir apibüdinkite teisès aktus, reglamentuojanðius pataisos pareigüno profesinç

etik4.

i
a

UÉduotys:

1.I5vardintipagrindiniusprobacijostikslusirprincipus,moketijuostaikyti
2. Sura5yti socialinio tyrimo iSvad4. Atlikti rizikos vertinim4.
3.lPagal nurodytas s4lygas sumodeliuoti konkreðiE situacij4 ir nurodyti probacijos

vengimo

i

teisines pasekmes.

4. Pasirengti komentuoti pataisos pareigünq veiksmus pagalpateiktas situacijas,

pagrindZiant

:

elgsen4,profesines etikos Ziniomis.
:

'

Fasiekimr¡ [vertinimo kriterij ai:
l. Linopulrit Oini rs probacijos tikslus ir principus, moka juos taikyti.
2.'s o cialinès i5vado s sura5ymas pagal pateikt4 sumodeliuot4 situacij 4
3. Sumodeliuotos situacijos nagrinejimas taikant Lietuvos Respublikos probacijos

istatymo

nuostatas.

4.. I5nagrineta situacija, kurioje sprendimq priemimas paaiðkintas pataisos pareigüno
profesines' etikos aspektu.

Moþmosi pasiekirnq demonstravimo formos: Ziniq kontrole ùodùiu.
Moþmosi pasiekimr¡ demonstravimo m etodai: apklaus a iodùiu.

n

iteratüros s4ra5as:

1

. Lietuvos Respublikos probacij os istatymas.

2. Lietuvo s Respubliko s bausmiq vykdymo kodeksas.
3. Lietuvos Respublikos suèmimo vykdymo istatymas.
4; Lietuvos Respublikos baudÈiamojo proceso kodeksas.
5. Lietuvos Respublikos baudZiamasis kodeksas.
6..Kalèjimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldZiq
istaigq pareigünq etikos kodeksas þatvirtintas 2019 m. birZelio 10 d. Kalejimq departamento
direktoriaus isakymu Nr. V-228).
7. Lietuvos Respublikos valstybes tarnybos istatymas.
8. Europos Tarybos MinistrqKomiteto RekomendacijaNr. R(97) lzL Ilpriedas,,Valstybemsnaréms dèl personalo, susijusio su sankcijq ir priemoniq vykdymu.,.
9.äemaítis V. Erika. Vilnius. 2005.

l

4

MOKYMOSI REZULTATAS: TINKAMAS PROBUOJAMV ASMENU
PRrEZruRos, BAUDZIAMosIos (AR AUKLEJAMosTos) ATSAKoMyBES
PRIEMONTU ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS.

3

tema. Probuojamqjq asmenq prieäiüros
organtznv imas ir vykdym as
108 val"
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Moþmo forma: pamoka, seminaras, pratybos.
Moþmo metodai: Zodinis (verbalinis), demonstravimo, diskusija, individualus ir grupinis
darbas.

'

'

Aktualüs klausimai:
1. Probacijos ir baudZiamosios atsakomybes priemoniq r,ykdymo tvarkos
2. Lygtinis paleidimas.

apra5as.

3. Individualus probuojamoj o prieZiüros planas.
4. Bausmes, auklèjamojo ar baudZiamojo poveikio priemonès vykdlnno prieZiüros planas.
5. Socialinio tyrimo i5vada.
6. Elektroninis probuoj amqj q stebèj imas.
7. Probuojamr¿jq teisinès padeties pokyðiai.
8,'Mediacij os taikymas bausmiq vykdymo sistemos veikloj e.
9. Darbas su savanoriais, nevyriausybinemis organizacijomis bei kitais socialiniais
partneriais.
10. Valstybinès kalbos samprata, kalbos kultüra, profesine ir specialybès kalba, santykis su
bendrine kalba.
1 l.Teisès akfai, kuriuose
ivardy'ti kalbos taisyklingumo reikalavimai pataisos pareigwrams.
;'12. Bendrieji dokumentq
rengimo ir iforminirio, elementarüs apskaitos bei saugojimo
reikalavimai.
13. Teisès aktai, nustatantys bendruosius dokumentq rengimo ir iforminimo, apskaitos bei
saugojimo reikalavimus.
14. Rengiamq dokumentqturinio reikalavimai. Administracines kalbos ypatumai bei normos.
15. DaZniausios leksikos, ZodZiq darybos, morfologijos, sintaksès klaidos administracinio
stiliaus tekstuose. Brldingesnès pataisos pareigünr¿ sakytinès ir raËytines kalbos klaidos, jq prieZastys,
taisymo principai.
16. Frobacijos tarnybos pareigünq sudaromi ar pildomi dokumentai (tarnybinis prane5imas,
ra5tas, praðymas, kt.).
17. Pral<finis tarnybiniq dokumentq rengimas ir iforminimas.

Kontroliniai klausimai:
1. Kokie teises aktai reglamentuoja probacijos tarnybq veiklos teisinius pagrindus,
uZdavinius, strukttir4, darbo organizavim4, vidaus tvarkos taisykles, pareigünr¿ teisinç paaèt¡i
2. 'Kokie teises aktai reglamentuoja probacijos vykdymo tikslus, principus, tvark4 ir s4lygas?
3' Kokie teisès aktai nurodo vie5qjr¿ darbq ir laisves apribojimo bausmiq vykdymo tvark4 ir
s4lygas?'
4. Kokie teises aktai nurodo baudZiamojo ir auklejamojo poveikio priemoniq vykdymo tvark4
ir sqlygas?

,t
5. Kokia gali buti nuteistqjr¿, patekusiq i probacijos prieZiür4, teisine padetis?
6. Kas yra nuteistojo prieZitiros planas?
7. Kokia yra nuteistojo prieZiuros plano paskirtis?
8...Kokios resocializacij os formos taikomos Probacijos tarnyboj e?
9. $.okios elgesio kontrolès priemones taikomos Probacijos tarnyboje?
10. Kokie yra nuteistqjq prieZiüros planavimo ir vykdymo Zingsniai?
11. Kokios poveikio priemones gali büti taikomos nuteistiesiems Probacijos tarnyboje?
' 12. Kokie yra probacijos prieZiuros nutraukimo pagrindai?
13. Kokia yra prieZiüros vykdymo pabaigos procedüra?
14. Kokie teises aktai nustato bendruosius dokumentq rengimo ir iforminimo, apskaitos bei
saugoj imo reikalavimus?
15.' Kokiuose teisès aktuose ivardyti kalbos taisyklingumo reikalavimai pataisos
pareigunams?
16.' Kokie yra bendrieji dokumentq rengimo ir iforminimo, taip pat elementarüs apskaitos bei
saugoj imo reikalavimai?
17. Kiek i5 viso yra rekvizitq ir kaip jie iforminami?
18. Kokie rekvizitai bütini rengiant isakl'rn4, ra5t4, tarnybiniprane5imqar kt. dokument4?
19. Kokie tarnybiniq dokumentq turinio reikalavimai, administracines kalbos ypatumai?
20. Kokie rekvizitai bütini rengiant pra5ym4?
,

Uäduotys:
1. PaaiSkinti probacijos tamybq funkcijas, probacijos vykdymo pagrindus:
2' Paai5kinti probacijot tu*ptutq, ¡virtinta fietuvãs Respubtikoì probacijos lstatyme.
3. I5ai5kinti probacijos tikslus bei principus, supaZindinti su probuojamqjq bei probuotojq
teisine padetimi.
4. I5nagrineti pagrindinius teises aktq straipsnius, kuriuose reglamentuojamas probacijos ir
kitq baudZiamo sio s atsakomybes priemonir¿ vykdymas.
5. Paai5kinti ir detalizuoti nuteistqjq prieZiuros planavimo ir vykdymo ypatumus.
6. Paai5kinti ir detalizuoti probuojamojo prieZiuros planavimo ypatumus.
7. Paai5kintiir detalizuoti asmenq, kuriems paskirtos kitos baudZiamojo poveikio priemonès,
prieZiüros planavimo ypatumus.
B. Detaliai i5nagrinèti resocializacijos formas ir elgesio kontrolès priemones.
9, trËvardyti rekvizitus, bütinus iforminant isakym4, tarnybini praneðim4, ra5t4, pra55.,rn4.
1Û.'Parengti, iforminti ar uZpildlti dokument4 (isakym4, tarnybini prane5im4 dèl asmens
padaryto paZeidimo, ra5t4, praSym4, kt.), taisyklingai paraðant tekst4. SklandZiai, logi5kai, tiksliai,
argumentuotai ùodùiu ir ra5tu i5destyti situacij4, motyvuotai paai5kinti sprendimus ir veiksmus.
11. Pristatyti parengt4 ir iformint4 dokument4 auditorijai analizuoti.
12. Atlikdami testus, atpaùinkite daZniausias pataisos pareigunq klaidas (leksikos, í:odùirtr
darybos, morfologijos, sintaksès ir kt.) jr¿ rengiamq dokumentq tekstuose ir jas i5taisykite.
i3. Taisyklingai iforminkite, sura5ykite ar uZpildykite tarnybini dokument4 (tarnybini
prane5im4'dèl asmens padaryto paZeidimo ar konfliktines situacijos, ra5t4, pra5ym4, kt.) ir pateikite
ji analizuoti auditorij ai.

Fasiekimq lvertinimo kriterij ai:

i.

Bendras teisès aktq, reglamentuojanöiq probacijos veikl4, i5manymas.

2. Bendras individualaus nuteistojo prieãiuros plano paskirties ir struktûros

i5manymas.

3.-Tinkamas individualaus nuteistojo prieZiüros plano sudaryrnas pagalpateikt4 atveji.

6

Moþmosi pasiekimq demonstravimo formos: Ziniq kontrolè ùodùiuar raStu.
Moþmosi pasiekimr¡ demonstravimo metodai: testas, taisyklingai uZpildyti individualüs
nuteistojo prieZirlros bei bausmès, auklèjamojo ar baudZiamojo poveikio priemoniq vykdyrno
prieZiuros planai.

X,iteratäros s4ra5as:
1. Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus
2012-06-25 isakymas Nr. V-211 ,,Dèl Nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikq ir elgesio
pataisos programq aprobavimo Lietuvos bausmir¿ r,ykdymo sistemoje tvarkos apra5o patvirtinimo ir
adaptuotq nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikq
elgesio pataisos programq
aprobavimo".
2. Lietuvos Respublikos baudZiamasis kodeksas.
3. Lietuvos Respublikos baudZiamojo proceso kodeksas.
4. Lietuvos Respublikos bausmiq vykdymo kodeksas.
5. Lietuvos Respublikos probacij os istatymas.
6. Lietuvos Respublikos savanori5kos veiklos istatymas.
' 7. Nuteistqjq elgesio kontroles elektroninio stebèjimo priemonemis tvarkos apra5as,
patvirtintas Kaléjimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus
2016 m. birZelio 20 d. isakymu Nr. V-206.
8. Probacijos ir kitq baudZiamosios atsakomybes priemonir¿ vykdymo tvarkos aprasas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. birZelio 27 d.
isakymu Nr. 1R-175
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. rugpjüðio 20 d.
isakymo Nr. 1R-245 redakcija).
9. Savanori5kos veiklos probacijos tamybose tvarkos apra5as, patvirtintas Kalejimq
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodZi o 22 d.
isakymu lrTr. V-490.
10. Socialinio tyrimo i5vados rengimo metodines rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos teisingumo ministro 2012 m. birZelio 14 d. isakymu Nr. 1R-159 (Lietuvos Respublikos
teisingumo ministro 2015 m. rugpjüðio 20 d. isakymo Nr. rL-22g nauja redakcija).
11. Kniük5ta P. Kanceliarines kalbos patarimai. Vilnius, 2002.
12. Paulauskienè A. Teisininkq kalba ir bendrosios kalbos normos. Vilnius, 2004.
13. Akelaitis G. Spe-cialybes kalba. Administracinès kalbos vadovèlis. Vilnius: MRU, 2010.
14. Peðkuviene L., Zilinskienè V. Kalbos patarimai studentams. Vilnius, 2005.
15. Pupkis A. Kalbos kultüros studijos. Vilnius, 2005.
16. Sukys J. Kalbos kultura visiems. Kaunas, 2006.
17. Specialybes kalba: sistema ir vartosena. Vilnius, 2004.
18. Lietuviq kalbos Zinynas. Kaunas, 2000.
I 9.. Lietuvos Respublikos valstybines kalbos istat¡rrnas.
.20.' Dokumentq rengimo taisykles.
2t. Elektroniniq dokumentq rengimo taisyklès.
22. Dokumentq tvarkymo ir apskaitos taisykles.
23. 'Teisês aktq projektq rengimo rekomendacijos.

ir

I

MOKYMOSI R.EZUI,TATAS: SUPA¿INDINTI MOKYMo RE¡IGINIO DAI,YVTS
su rErsES paZErnn.lo IVERTINIMo METoDIKos ,,oAsys" TAIKvMO ypAT[JMArs.

Pakartotinio nusikalstamumo rizikos
vertinimo metodikos OASys taiþrnas
33 val.
4 tema.

urjgH
E A:ä

Ø K .s
'=E
trtrk

"s
ÊFK Ë

'ãå
IñEà
9?6sãGr'=ã>=
ËÈ

ËãåË

#u,

Ë
z

-!'Ë
FE
ãÞ

ù

ã

ã

0026-7
Moþmo forma: pamoka, seminaras, pratybos.
Moþmo mefodai: Zodinis (verbalinis), diskusija, individualus ir grupinis darbas.
Aktualüs klausimai:
1. Teisès paZeidèjo ivertinimo sistemos metodikos OASys (toliau
kürimas, paskirtis ir privalumai.

- OASys)

Mokymo centras

,3. Dideles Zalos rizikos samprata ir i5sami jos analize.
4. OASys atskirq daliq vertinimas.
5. OASys rezultatq analizè, rizikos ivertinimas.

I(ontroliniaü klausimai

l.
2.
3.
4.
5.
6.
.

:

Kas yra teisès paZeidejo ivertinimas?
Kas yra kriminogeniniai poreikiai?
Kokia yra OASys paskirtis?
Kokia yra OASys struktüra (sudedamosios dalys)?
Kas OASys metodikoje yra vertinama kaip didelë ùaIa?
Kokios yra dideles Zalos rizikos kategorijos? Kokie yra dideles Zalos rizikos lygiai?

UäduoÉys:

1. SupaZindinti su rizikos veiksniq samprata, rizikos iveninimo budais, tikslais ir nauda.
2. Atskleisti metodikos OASys taik)'rno paskirti bei principus.
3: I5mokyti taikyti metodik4 OASys.
Pasiehimq iverttninno kriterij ai :
1. Bendras metodikos paskirties ir strukturos iSmanymas.
2. Taisyklingai uZpildyti metodikos protokolai.

Moþrnosi pasiekimg demonstravimo formos: ZodZiu ir ra5tu.
Moþmosi pasiekimq demonstravimo metodai: apklausa ùodùiu, testas, taisyklingai
uzpildy'ti metodikos protokolai.

Literatäros s4ra5as;
'1. Ustinaviöiìltè L.,Lawinaviöius 4., Zukauskiene R. ir Uselè L. Teisès paãeidejo
ivertinimo

sistemos OASys vadovas, 2002.

I
MOKYMOSI R,EZIJI,TATAS: SUPAZNNDINTI MoKYMo R.ENGINIO DAI,YVruS
su MOTVVACINIU POKALBIU,,ELGESYS - POKALBIS - PASIKETTTMAS (Epp)".
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Moþmo f,orma: pamoka, seminaras, pratybos.
Moþmo metodai: Zodinis (verbalinis), diskusija, individualus ir grupinis darbas.
Aktualüs klausimai:
l.,Programos ,,Elgesys-pokalbis-pasikeitimas" tikslai, paskirtis ir struktüra
2. Programos ,,Elgesys-pokalbis-pasikeitimas" reikalavimai, reikalavimai programos
vykdytoj ams, dalyvir¿ atranka.
3 : Programos,,Elgesys-pokalbis-pasikeitimas.. vedimas.

Kontroliniai klausimai:

1.
''2.

Kokie yra programos ,,Elgesys-pokalbis-pasikeitimas" tikslai ir paskirtis, struktura?
Kokie reikalavimai yra keliami programos ,,Elgesys-pokalbis-pasikeitimas"
2) Q J E-

vykdytojar,ns?

3. Kokia yru pro gtamos,,Elgesys-pokalbis-pasikeitimas" dalyviq atranka?
4. Kiek yra programos ,,Elgesys-pokalbis-pasikeitimas" uZsiemimq? Koks yra jrl turinys?
5. Kokie yra programos ,,Elgesys-pokalbis-pasikeitimas" uZsièmimq vedimo ypatumai?
IJÍduotys:
1. Pristat¡rti

kriminalines rizikos, vertinimo s4vokas, rizikos ivertinimo svarb4.
2. Aptafü veiksnius, turinðius itako s pakartotiniam nusikalstamumui.
3. Pristatyti Salyje taikomas nusikalstamo elgesio rizikos ivertinimo metodikas.
4. Aptarti rizikos vertinimo proces4, pagrindinius jo principus.
5. Paai5kinti intervenciniq priemoniq tikslus bei uZdavinius.
6. SupaZindinti su Lietuvoj e aprobuotomis intervencinèmis priemonèmis.
7 . lÉanalizuoti intervenciniq priemoniq vykdymo organizavim4.
8. il5mokti parinkti intervencines priemones nuteistiesiems atsiZvelgus jq kriminogeninius
i
veiksnius.
Fasiekimr¡ [venúinimo kniterij ai:
1. Bendras programos ,,Elgesys-pokalbis-pasikeitimas" paskirties ir strukturos i5manymas.

Moþmosi pasiekimr¡ demonstnavimo fonmos: ZodZiu ar ra5tu.
Moþmosi pasiekimr¿ demonstravimo metodai: pro gramos vedimo simuliacij
vedimo igüdZiq stebèjimas.

a, pro gramos

iteratüros s4ra5as:
1. C. Ake Farbing, Pia Berge, ,,EPP: Elgesys-pokalbis-pasikeitimas. Penki pusiau struktüruoti
pokalbiai (MI5)" Programos vadovas, 2004.
tr

MOI(YMOSI REZULTATAS: PR.OBACXJOS PAR,EIGÜNUI REIKALINGU
ASMENYBES SAVYBIU BEI BENDRAVIMO IR ELGESIO PRINCPU KONF'LIKUXNSN,
EKSTR.EMALTOSE EEX KRIZINESE SITUACIJOSE ISMANYMAS IR .TU GEBEJIMAS
PRITAIKYTT DARBE
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6' tema. Probacijos tarnybos

darbuotojo

psicholo ginis pasirengimas
50 val.

Moþmo f,orma: pamoka,
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Moþmo metodai:
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seminaras, pratybos.

Zodinis (verbalinis), demonstravimo, diskusija, ra5ytinès uZduotys,

individualus ir grupinis darbas.

Aktualüs klausimai:
1. Probacijos pareigüno charakteristika.

2. Bendravimo su probuojamaisiais (agresyviais, linkusiais save ùaloti, manipuliuojanðiais,
priklausomybes turinðiais asmenimis) principai.
3. Konfliktiniq situacijq sprendimas.
4. Derybr¿ principai.
5. Probacijos pareigüno elgesio ypatumai ekstremaliq situacijq metu.
6. Psichologines krizès. SaviZudybiq prevencija ir vaidymas.
;..

Kontnoliniai klausimai:
''1.

Kokios asmenybès savybes büdingos ir reikalingos probacijos pareigünui?
yra bendrieji bendravimo principai, kuriais turetq vadovautis probacijos pareigünas?
Kokie
'2,
3. Kokie yra bendravimo ypatumai su agresyviais asmenimis?
4. Kokie yra bendravimo ypatumai su linkusiais save ùahoti arba ketinanðiais nusiZudvti
asmenimis?
5.'Kokie yra bendravimo ypatumai su manipuliuojanðiais asmenimis?
6; Kokie yra bendravimo ypatumai su priklausomybes turinðiais asmenimis?
7 . Kaíp parei gunui deretq el gti s konfl iktinese situacij o se ?
8. Kaip uZkirsti keli4 konflikrui?
9.'Kokios yra konfliktq sprendimo strategijos ir kuo jos skiriasi, kurias ir kada naudinga

taikyti?

:

lO.'Kokie yra derybq principai ? Kaip deretq elgtis derybininkui derybq metu?
1 1. Kaip deretq elgtis, reaguoti probacijos pareigünui ekstremaliq situacijq metu?

10

12.Kas yra psichologine krizè ir kaip probacijos pareigunas gali uZkirsti jai keli4?
13. Kas yra kriziq prevencija?
Uäduofys:
1. Pasiruo5ti pokalbiui (diskusijai) apie probacijos pareigünui büdingas

ir

i

reikalingas

asmenybes savybes.

2. Zinoti ir

sugebeti ivardinti pagrindinius bendravimo principus su probuojamaisiais
asmenimis bei skirtingomis jq grupèmis (agresyviais, linkusiais save ùaloti, manipuliuojanðiais,
priklausomais asmenimis).

3.äinoti ir gebeti paaiðkinti, kokie yra konfliktr¿ sprendimo budai (principai), kuo jie skiriasi
juos
ir kada
geriausia pritaikyti.
4¡,Pasiruoðti dalyvauti konfliktinès situacijos vaidinime ir jos analizeje.
juzpildyti pateiktas uZduotis
5,
ra5tu.
6';'Zinotiir gebèti paai5kinti, kokie yra derybq principai.
7 .,þinotiir moketi papasakoti apie krizes, jq svarb4pareiguno darbe, tinkam4pareigünq elgesi
j q metu,bgi,saviZudybir¿ prevencij
4 ir valdym4.
Pasigkimq lvertinirno kriterij ai:
1, Geba diskutuoti apie probacijos pareigunui reik5mingas asmenybes savybes.
2.'Moka ivardinti svarbiausius bendravimo su probuojamaisiais (bei skirtingomis jq grupemis)
principus, ypatumus.
3. Apibüdina pareiguno elgesio principus

konfliktiniq situacijq, derybr¿, kriziq bei ekstremaliq

situacijq metu.
4' ballvauj a situacij o s vaidinime ir analizej
5. Uzpildo ra5tu pateiktas uZduotis
6, Tinkamai uãpildo test4.
j.

e.

1

Moþrnosi pasiekimq demonstravimo formos: ZodZiu ar ra5tu.
t'Nloþrnosi pasiekimr¿ demonstravirno rnetodai: testo pildymas, dalyvavimas

pokalbyj e/di skusij oj e, dalyvavimas situacij o s vaidinime ir j o s analizej e.
:

Literattiros s4ra5as:
1. 'Johanson C. L. Socialinio darbo praktika: bendrasis poZiüris. Vilnius: Specialiosios
psichologij os laborato úja. 2003 .
2. Alomonaitiene J. Bendravimo psichologija. Vadovelis. KTU Kaunas. 2001.
3. Monginaite L. Bendravimo psichologija. Vilnius: Technika. 2010.
4. Lekaviðienè R., Vasiliauskaite 2., Antiniene D., Almonaitienê J. Bendravimo psichologija
Siuolaikiðkai. Vilnius. 2015.
5.'Barvydienè V., Kasiulis J. Vadovavimo psichologij a. Kaunas: Technolog ija. 2001 .
6. Jusiene R., Laurinaviðius A. Psichologija. Vilnius. 2007.
7. Myers D. G. Psichologija. Poligrafija ir informatika. 2000.
8. I,.egkauskas V. Socialinè psichologija. Vilnius. 2008.

:

"9. Polukordiene O. K. Psichologines krizes ir jq iveikimas. Praktinis vadovas. Vilnius. 2003.
10, Bandzeviðiene R. Penitencinè psichologüa. Vilnius. 2009.
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11. Kalpokienè V., Dikðienê

V., Gvaldaitè L., Klimukiene V., Nedzinskaitè R. Metodine
priemone: Kognityvinès elgesio terapijos principr¿ taikymas. Vilnius: Psichikos sveikatos
perspektyvos. 201 3.
1'2. PSO leidinys (vert. i5 angh¿ kalbos). SaviZudybes prevencija. Atmintinè pirmines
sveikatos prieZiuros darbuotojams. Vilnius: Valstybinis sveikatos centras, 20 p.2000.

l3.PSOleidinys (vert.iSanglqkalbos).SaviZudybiqprevencijakalèjimuoseirkitoselaisvès
atèmimo'.vietose. vilnius: valstybinis psichikos sveikatos centras, 32p.2015.
14. Shneidman E. S. SaviZudZio s4mone. Vilnius: ViaRect4 l5l p. 2002.
15, V/orld Health Organization. Retrieved 13 June 2015. Suicide Rates Data by Country.
20t2.
.16. Bandzeviðiene R., Tamuleviðiene M. Tyðinio savçs Zalojimo rei5kiniai pataisos
istaigose.
Socialinis darbas. 8 (1), 1 t2-123.2009.
17. Cuellar A. F., Tortosa M. C., Dreckmann K. ir kt. Paùeidùiamos kaliniq grupes vadovas.
LietuvoS teises institutas, Vilnius. 20t5.
18. Zukauskienè R. Kriminalinio elgesio psichologija. Mykolo Romerio universitetas,
Vilnius. 2006.
19. Vasiliauskaitè Z. Éeimoje patirto smurto padariniai bio-psicho-socialinei asmens
sveikatai. Mu5amos moters sindromas. Vilniaus Moterq namai, Vilnius. 2013.
20. Vaiðiuliene R., Vir5ilas V. Socialines reabilitacijos priemoniq sistemos analizè,
probleminiai taikymo aspektai. vilnius: Lietuvos teises institutas, 2017.

MOKYMOSI RE,ZIJLTATAS: PAATSKTNTT

PzuEVARTOS
PR,IEMONIU
P,A.NAUDOJIMO TEISINIUS PAGRINDUS IR. ISMOKYTT APSIGINTI NUÛ GAN,IMU
GRESMIV VYKDANT TARNYBINES PAR.ENGAS.

7 temø, Probacijos tarnybos darbuotojo
fizinis pasirenginnas
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.Moþmo f'orma: pamoka,

Zodinis (verbalinis), demonstravimo, diskusija, individualus
darbasr'siluacijq modeliavimas ir analizè, darbas su spec. priemonemis.

'',.

'

.,Aktoulüs kXausimai:
1. .Prievartos s4voka.
2. Fizinèprievarta.
3. Psichine prievarta.
4.. Prievarto s naudoj imo teisiniai pagrindai.

5. Aplinkybes, ðalinanðios
6. Savigynos pagrindai.

þå

8Ë

seminaras, pratybos.

Moþmo metodai:

-

E'ã

baudZ iatrrqqatsakomybç.

ir grupinis

I2

7. I5silaisvinimai nuo suèmimq.
8. I5silaisvinimai nuo sugriebimq uZ drabuZiq.
9. I5silaisvinimai nuo apglèbimq.
10. Dujos, jq panaudojimo ypatumai prie5 asmenis ir gyvänus.
1 1. trlektros Soko prietaisas ,,Taser" (toliau
- ,,Tasero') ir jo naudojimo ypatumai.
Kontroliniai klausimai:
1. Prievartos s4voka.
2. Fizinès ir psichines prievartos panaudojimo ypatumai.
3. Specialiosios priemonès.
4. Pavojaus nekeliantys ir pavojq keliantys asmenys, jr¿ indentifikavimas.
5. Fizines jègos ir spec. priemoniq panaudojimo ypatumai.
UËduotys:

1. Apibüdinti pagrindinius nacionalinius teisès aktus, reglamentuojanöius prievartos
priemoniq panaudoj im4.
2. Zinoti Pataisos pareigunq veiklos istatyme itvirtintus prievartos priemonit¿ panaudojimo
teisiniusipagrindus.
3. Zinoti specialiqjr¿ priemoniq specifikacij4 ir asmens apsaugai skirtq dujq bei ,,Taser"
panaudojimo ypatumus.
, 4, Gebeti tinkamai naudoti fizinç jëgq, speciali4sias priemones uZtikrinant savo ir aptinkiniq
saugum4.

Fastekimr¿ [vertinimo kriterij ai :
l. äino Pataisos pareigünq veiklos istatyme itvirtintas teisês normas, reglamentuojanðias
prievartos panaudoj im4.

2.' Gebatinkamai naudoti fizinçjög4 ir speciali4sias priemones.
3. Zino specialiqjq priemoniq specifikacijE ir jr¿ panaudojimo ypatumus.

Moþmosi pasiekimr¡ demonstravimo formos: Ziniq kontrole ùodùiubei praktiniq igudZiq
demonstravimas.
Moloymo si pasiekimr¡

,

d

emon stravimo m eto dai : apklaus a ùo dùiu, praktiniai veiksmai.

'i;

i{.iteratürossqraðas:

pareigünq veiklos istat5rmas.
Lietuvos Respublikos baudZiamasis kodeksas.
3..Lietuvos R.espublikos Vyriausybès 2016 m. laplaiðio 26 d. nutarimas Nr. 1762 ,,Dèl
specialiqjt¿ priemoniq specifikacijos
specialir¿jq priemoniq panaudojimo tvarkos apra5o
patvirtinimo".
4. E. Rudas, V. Sakalys, R. Versinskas, P. Eigminas. Savigyna be ginklo I dalis. Vilnius,
1999.
5. G. Nikolajonok, V. Ga5ka. Kovine savigyna specialüs policininko veiksmai.
Vilnius.1997.
.'1. Pataisos

2.'

ir

ir

13

MOKYMOSI REZULTATAS: ISMOKYTI PAREIGÜI.{US PIRMOSIOS PAGAI,BOS
VETKSMV rR XðMOKVTT PAREIGüNUS FrrcrENOS IcüDzrU.
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tetnø" PrÍvalomieji pirmosios pagalbos
higienos igüdãiq molrymai
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Mol{fmo f,orrna: pamoka, pratybos

Moþmo metodai: Zodinis

(verbalinis), demonstravimo, diskusija, individualus ir grupinis
darbas, situacijq modeliavimas, vertinimas.

Aktualüs klausinnai:
1: G1'rrybiniq veiklq vertinimas

ir uZtikrinimas.

.

2. Gaivinimo ABCD.
3,.Krauj avimo stabdymas.
4 . Luäir+ imobilizavimas.
5. Gyvybei pavojingos psichikos büsenos, jq atpaZinimas.
6. Pirmosios pagalbos ir medicinos pagalbos organizavimo principai.
7. ' Psichologines pagalbos principai.
8.'Pradinis gaivinimo naudojant iËorini Sirdies defibriliatoriq principas.
, ' ,9.'tinkamo apsisaugojimo priemonir¿ naudojimas kraujavimo stabdymo metu.
10. fvykio vietos saugumo ir nukentèjusiojo bükles ivertinimas.
,' ' 11, Zaiù+tvarstymas.
12; Imobilizacija esant lüZimui ar i5nirimui.
13. Taisyklingas traumuotr¿ ar suZalotq asmenì+ pernesimas.
I 4. Pirmosios pagalbos teikimas asmenims, patyrusiems anafilaksij
4.
15. Pirmosios pagalbos teikimas asmenims, patyrusiems suspaudim4.
16. Pirmosios pagalbos teikimas asmenims, patyrusiems infarkt4, insult4.
i7. Pirmosios pagalbos teikimas asmenims, patyrusiems elektros ftavmq.
18. Firmosios pagalbos teikimas asmenims, patyrusiems termini ar chemini nudegimi.
19. Pirmosios pagalbos teikimas asmenims, paveiktiems Zaibo.
20. Firmosios pagalbos teikimas asmenims, i5tiktiems saulès ar Silumos smüsio.
21. Pirmosios pagalbos teikimas su5alusiems asmenims.
22. Pirmosios pagalbos teikimas asmenims, bandziusiems pasikarti.
j:ì
' 23. Pirmosios pagalbos teikimas uãspringusiems asmenims.
,:24. Pirmoji pagalba ivykus miokardo infarktui, galvos kraujotakos sutrikimams, epilepsijos
.'..'
prtepuoltui; apalpus, netekusiems s4monès, ik4stiems vabzdäo ar gyvuno, apsinuodijusiems,
prasidejus gimdymui.

'

25.'Pirmosios pagalbos teikimas nuodingosioms ir pavojingoms medZiagoms patekus ant

T; iË*

I4
odos,

i akis, i kvepavimo takus.

|

:i-_

Kontroliniai klausimai:

1.
2.
3.
4.

Gyvybiniq veiklq vertinimo ypatumq suvokimas.
Gebejimas uZtikrinti gyvybines veiklas.
Gaivinimo ypatumq suvokimas, itarimas del stuburo slanksteliq paãeidimo.
r, .
Gaivinimo atlikimas, uZtikrinant savo paties saugum% siekia¡rt i5vengti uZkreðiamqjq

ligtt.

5.1 6u¡rrlttimo ypatumai naudojant automatinius i5orinius defibriliatorius (AID).

6.
7.

SpaudZiamojo tvarsöio dejimo principai.
,,Luùio imobilizavimas turimomis priemonèmis.

UÉduotys:
l. Rastas gulintis asmuo. [vykio liudininkq nera. Apùiürèkite
sveikatos:buklç.

u;

ir ivertinkite

nukentejusiojo

2. I5

antro auk5to i5krito Zmogus. Matomi nubrozdinimai, kraujuojanðios ùaizdos.
Pademonstruokite teiktinos pagalbos sek4.
3. Matomas atviras de5iniojo Slaunikaulio lüZis. Pademonstruokite teiktin4 piffnqlqpagalbq.
4. ämogus guli ir pats negali judeti (itariate suZalojimus juosmens-dubens srityje, dubens
kaulq lü-Zius). Pademonstruokite teiktin4 pirm4j4 pagalbq.

5.

Nustatete durtines, gausiai kraujuojanðias krütinês srities taizdas. Nukentèjusysis
i5bly5kçs, düsta. Pademonstruokite teiktin4 pirm4j 4 pagalbq.
6. Nukentejusysis guli, pilvo priekineje dalyje yra Ziojinti pailga ir pravira ùaizda, pro kuri4
mat5rti vidaus organai. Pademonstruokite teiktin4 pirmqq pagalbq.
r7.: I5 durtinès-pjautinês Zaizdos kairèje kaklo puseje trykðta stipri, pulsuojanti kraujo srovè.
Fademònstruokite teiktin4 pinn4j 4 pagalbq.
8 Ið durtines-pjautinès ùaizdos de5ineje Slaunyje nenutrükstama srovele tekatamsiai raudonas
kraujas, Pademonstruokite teiktin q pirmqq pagalb1.
9. fvykio vietoje guli nukentejusysis, kuriam del Sautinio suZalojimo yra tüZç kaires blauzdos
kaulai. Pademonstruokite teiktin4 pirmqj 4 pagalbq.
10, Matyti atviras de5inio Zastikaulio lnùis. Zaizda smarkiai kraujuoja. Pademonstruokite
teiktin4 pirmqi A pagalb4.
11.Vienam nukentejusiam stipriai apdege abi pta5takos. Pademonstruokite teiktin4 pirmAiq
pagalb1.,
12. Rastas be s?mones gulintis tvarkingai apsirengçs Zmogus. Ak¡vaizdùiq galimos traumos
pèdsakq'nematyti. Nustatykite pagrindinius gyvybes poZymius ir pademonstruokite teiktin4 pirm4ja
pagalbq.
13. Pademonstruokite ipütimus, atliekamus Ambo maiðu.

14. Fademonstruokite gaivinimo veiksmus, kai naujagimis, gimçs iki32 nestumo savaiðiq,
tuoj pat po gimimo.
15. Kraujuoja perdurta krütines l4sta, kvepuojama su ðvilpesiu. Pademonstruokite teiktin4
pirm4j4 pagalbq.

16, Smarkiai kraujuoja suZalota priekine deðines blauzdos sritis. Kraujas

ðviesus.

Fademonstruokite teiktin4 pirlrr4S E pagalbq.

17. Pademonstruokite pirmosios pagalbos uZspringusiam suaugusiam Zmogui
teikim4.

ir

vaikui

15

Sutrenkta galva,kraujuoja i5 kairès ausies. Pademonstruokite teiktin4 pirm4j4 pagalbq.
rJ
19. { deËinç aki istrigo stiklo ðukè. Pademonstruokite teiktin4 pirmqie pagalb1.
f 0. Nutraukta kaire pla5taka. Pademonstruokite teiktin4 pirmq4 pagalb¡.
1,,8.

21. Smarkiai kraujuoja plaukuotoje galvos dalyje. Pademonstruokite teiktinq pirm4j4 pagalb4.
22. Nukentèjusysis atsakinèja i klausimus, bet junta skausm4 nugaros srityje ir negali pajudinti
kojq (nors jos laisvos). Pademonstruokite teiktin4 pirmqjA pagalbq.

23. Kaires kojos Slaunies srities nudegimas (II-ru laipsnio). Pademonstruokite teiktin4
pirmqj4 pa.gaIbq.
24. Naudodamiesi gaivinimo manekenu pademonstruokite Heimlicho veiksm4, atliekam4
turinöiam s4monç nukentèjusiaj am.
25. Pademonstruokite autoivykyje nukentèjusio motociklininko Salmo nuemimo sek4.
26. Pademonstruokite pirmosios pagalbos teikimo sek4 i5traukus ið vandens skenduoli.
2V.Pademonstruokite pirmosios pagalbos patyrusiajam saulès smügi teikimo sek4.
28. Pademonstruokite pirmosios pagalbos teikimo sek4 stabdant intensyvq kraujavim4 i5
blauzdos.

ademonstruokite pirmo sio s pagalbo s su5alusiam Zmo gui teikimo sekq.
30, Naudodamiesi gaivinimo manekenu ir AID pademonstruokite gaivinimo eig4.

29 . P

'

Fasiel.imqlvertinirnotcríterijai:

2. Papasakota, kokiems gyvybiniq veiklq sutrikimams esant bus atliekamas gaivinimas.
3, Pademonstruotas gaivinimas, itarus stuburo slankstetiq pazeidim4.
4. Fademonstruotas gaivinimas, uZtikrinant savo paties saugum4, siekiant i5vengti
uZkreðiamqir¿ ligq.
5. Pademonstruotas gaivinimas naudojant AID.
6. Pademonstruotas spaudZiamojo tvarsðio dèjimas.
Papasakota apie teikiam4 pagalb4itarus hemotoraks4 ir pneumotoraks4.
tl. Pademonstruotas lüzio imobilizavimas turimomis priemonèmis.
9:Pademonstruota teiktinapagalbauZspringusiajamsuaugusiam ir vaikui.
7,.

'

10. Pademonstruota pirmosios pagalbos suSalusiam Zmogui teikimo seka.
tr 1: Pademonstruota teiktina pagalbauãspringusiajam esant be samones.
'

2. Pademonstruota teiktina pagalba istrigus svetimkuniui.
i3. Papasakota pagalbos seka vykstant gimdymui.
14. Fapasakota pagalbos seka ivykus miokardo infarktui, galvos kraujotakos sutrikimams,
1

epilepsijos priepuoliui, apalpus, netekusiems s4monès, ik4stiems vabzdùio

ar

gyvüno,

apsinuodijusiems.

Moþmosi pasiekimr¿ demonstravimo formos: Ziniq kontrolè ZodZiu.
Moþmosi pasiekimr¡ demonstravimo metodai: apklausa ùodùiu, testas ar praktinis Zinir¡
demonstravimas.

Liúerattlros s4raöas:

l,

http

ltlltlpirmoj i -p agalbal
ltlltlm/pinnoj i-pagalba/
.3, htþs://www.ligos.ltlltlm/pirmoji-pagalba/aptinkos-sukelti-suzeidimai/
2

t

.

;

,'
j.i.

:

I I li

go s. sveikas.

http s ://www. ligo

s.
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4. http://www.ssus.ltlssusadmin/kiti/lmitkcedit/uploads/frles/20I4_Pirmosios%2Opagalbos
Yo20mokymas%20(3).pdf

5.;ihttp://www.esparama.ltlesjaram

a

pletralfailai/ESFpro

ùrktailz}lz J}utinoji_medicinos

_pagalba ir_slauga.pdf
6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjtiðio 31 d. isakymas Nr.
V -822,,DeI gaivinimo standartq patvirtinimo".
7. R. Aleknaviöius ir D. Vaitkaitis Pirmoji medicinos pagalba.

8.t

úema ,,[Iigienos

igüdåiai"

''.

Moþmo fornna: pamoka, pratybos
Moþmo meúodai: Zodinis (verbalinis), demonstravimo, diskusija, individualus ir grupinis
darbas, situacrj q modeliavimas, vertinimas.

Aktualtis klausirnai:
Laisves atèmimo vietose ir teritorinir¿ policijos istaigq are5tinêse taikomi asmens higienos
reikalavimai.
2. Laisvès atemimo vietq ir teritoriniq policijos istaigr¡ are5tiniq patalpr¿ prieZiüros
reikalavimai.
3 . Laisvès atèmimo vietq ir teritoriniq policij os
istaigq arestiniq patalpq vedinimo, ap5vietimo,
val¡rmo ir dezinfekavimo reikalavimai.
4 . U ùI<r eóiamqj r¿ kvepavimo takq I i gr¿ pro fi laktika.
5. UZkreðiamqjq Zarnyno ligq, apsinuodijimo maistu profilaktika.
6. UZkreðiamqjq odos ligq profilaktika.
7. Laisves atemimo vietq ir teritoriniq policijos istaigt¿ areðtinese laikomq asmenq maitinimo
organizavimas, fiziologinès mitybos norrnos.
8. Lyti5kai plintanðiq ligq ir äV lAnS), hepatito B ir hepatito C profilaktika.
9ìSkiepq reik5mè.
10. Profilaktinio sveikatos patikrinimo svarba.
11'.'Darbuotojo veiksmai ivykus incidentui su krauju ar kitais biologiniais skysöiais.
.1.

Kontrolir¡iai klausimai:
1. Kaip dainai darbuotojas privalo tikrintis sveikat4 ir kodel?
2.Kaip teisingai, vadovaujantis R.ankq plovimo taisyklemis, nusiplauti rankas?
3. Kaip teisingai naudotis dezinfekcinemis medZiagomis?
4. Kaip teisingai ir tinkamai pasirinkti bei dèvèti apsauginius darbo drabuZius?
5. Kaip tinkamai valyti ir dezinfekuoti irenginius, instrumentus ir (ar) irankius, patalpas?
6. Kaip pastebeti pirmuosius infekcijos sukeltus negalavimus?
7 . ,Kaip ir kam prane5ti apie ivykusi incident4 su krauju ar kitais biologiniais skysöiais?
B. Kodel yra svarbu skiepytis?
9. Kur turi büti tiekiamas kar5tas vanduo?
10. Kokie yra laisves atemimo vietq ir teritoriniq policijos istaigg are5tiniq patalpq vèdinimo,
ap5vietimo, valymo ir dezinfekavimo reikalavimai?
: l'1. Kaip yra organizuojamas laisves atemimo vietq ir teritoriniq policijos istaigq are5tinèse
laìkomr¿ asmeru¿ maitinimas?
12. Kokios yra laisvès atèmimo vietq ir teritoriniq policijos istaigt¿ areðtinèse laikomq asmenq
fiziologines mitybos normos?
13. Kokie ZMRIDS uZsikretimo keliai?
14. Ar skiriasi fiziologines mitybos normos dirbantiems ir nedirbantiems sulaikytiems
asmenims?
15. Kokie susirgimai priskiriami prie pavojingt¿ infekcijq?

1'7
LT

16. Koks yra salmoneliozes inkubacinis periodas?

lT.Kaip

daùnai keiöiami lovos skalbiniai?
18. Kaip plinta hepatitas B ir hepatitas C?
19. Kas gali büti hepatito C infekcijos Saltinis?
20. Kokiu keliu uZsikr eóiama tuberkulioze?
2l,.Kaip plinta nieùai, utelès?

[Iäduotys:
1. I5 Jums pateiktq teises aktq pavadinimq parinkite teisès aktus, reglamentuojanöius
teritoriniq rpolicijos istaigq are5tiniq ir laisves atemimo vietq visuomenés sveikatos saugos
reikalavirnus.
2.'I5 Jums pateiktq pavyzdùiqparinkite, kur turi buti apgyvendinti laisves atemimo vietose,
policijos are5tinese laikomi asmenys.
3. I5 Jums pateiktq pavyzdùiqparinkite laiko skaleje 1aik4, kiek gali bÍiti laikomas nuteistasis
patalpose, kuriose nera naturalaus apËvietimo.
4.I5 Jums pateiktq pavyzdùfi¡,parinkite, kur ttiri büti tiekiamas karstas vanduo.
5. I5 Jums pateiktq pavyzdti4 parinkite, kokiq gyvünq neturi büti laisves atemimo vietoje,
policijos are5tinèje.
6. I5 Jums pateiktq pavyzdäg,parinkite, kur negali büti rengiami mokymai.
7. Ið Jums pateiktq pavyzdZiq parinkite, kas turi büti laisves atèmimo vietose irengtoje
kirpyklos patalpoje.
8. I5 Jums pateiktq pavyzdùt4 parinkite, kaip turi atrodyti pavir5iai kirpykloje, ant kuriq
dedami instrumentai ir kitos darbo priemones.
9. I5 Jums pateiktq pavyzdùh4parinkite, kaip laisves atemimo vietose irengtoje kirpykloje turi
büti laikorni paruo5ti naudoti instrumentai.
10. I5 Jums pateiktq pavyzdùin4 parinkite, kokiais atvejais laisves atemimo vietoje gali büti
neirengiama dezinfekavimo kamera.
1 1; I5 Jums pateiktq pavyzdZiq parinkite, kas i5duodama tokiu atveju, kai dezinfekavimo
kamera neirengiama nusipraususiems du5e asmenims nusirengimo (apsirengimo) kambaryje.
12.I5 Jums pateiktq pavyzdùfi4parinkite, kas turi buti sanitarines Svaryklos du5inèje.
13. Ið Jums pateiktr¿ pavyzdZiq parinkite, kas iðduodama kiekvienam asmeniui sanitarinès
ðvaryklos. du5ineje.

Pasiekimq [ventinirno kriterij ai :
1. Ið pateiktq teisès aktr¿ pavadinimq parenka teisès aktus, reglamentuojanðius teritoriniq
policijos istaigq are5tiniq ir laisves atemimo vietq visuomenes sveikatos saugos reikalavimus.
2. I5 pateiktq pavyzdÉlltparenka, kur turi buti apgyvendinti laisves atèmimo vietose, policijos
are5tinèse laikomi asmenys.
3: Ið pateiktq pavyzdãiq parenka pagal laiko skalç, kiek gati buti laikomas nuteistasis
patatpolg; kur nèra natüralaus ap5vietimo
4- I5 pateiktq pavyzdùilparenka, kur turi büti tiekiamas karðtas vanduo.
5r:I5 pateiktt4pavyzdùiq parenka, kokiq gyvünq neturi büti laisves atemimo vietoje, policijos
areStinejé,

6.'IË pateiktq pavyzdùit4parenka, kur gali büti lrengiama mokymo krase.
?. I5 pateiktq pavyzdùh4, parenka, kas turi büti iaisves atèmimo vietose irengtoje kirpyklos
patalpoje.
B..Ið pateiktr¿ pavyzdZiq parenka,kaip turi atrodyti pavirðiai kirpykloje, ant kuriq dedami
instrumentai ir kitos darbo priemones.

i.
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9. Paai5kina, kaip laisves atèmimo vietose irengtoje kirpykloje turi büti laikomi paruo5ti
naudoti instrumentai.
È0. Pasako, kokiais atvejais laisves atèmimo vietoje gali büti neirengiama dezinfekavimo
kamera-'
,1 1; I5vardina, kas i5duodama nusipraususiems du5e asmenims nusirengimo (apsirengimo)
kambaryje tokiu atveju, kai dezinfekavimo kamera nelrengiama.
'12. I5vardija, kas turi bìlti sanitarines
Svaryklos du5inèje.
13. I5vardija, kas iËduodama kiekvienam asmeniui sanitarinès Svaryklos du5ineje.
14. Farenka, kokios priemonès turi büti skirtos patalpoms, kurias pagal Laisvès atèmimo
vietos, policijos are5tines vidaus tvarkos taisykles valo patys jose laikomi asmenys.
15. Atrenka, ko neturi büti ant gyvenamqjq ir bendrojo naudojimo patalpq sienq, lubr¿.
16. I5 pateiktq pavyzdùiq parenka laisves atèmimo vietose laikomq asmeil¿ mitybos
reikalavimq normas dirbantiems vyrams.
17. Teisingai sudaro maitinimo grafikE nepilnameðiams arestantams.
1,8. I5 pateiktq pavyzdùhltparenka teisingai sudaryt4laisves atèmimo vietose laikomq asmenì+
maitinimo grafikq.

'24, Apibüdina, kaip atrodo

Zmogus nusipraususiems du5e asmenims nusirengimo I
apsirengimo kambaryj e sergantis AIDS.
,,, 25: Apibüdina, kaip atrodo
Zmogus, sergantis Hepatitu B.
: 26. Apibüdina kaip atrodo Zmogus, sergantis Hepatitu C.
Z:1 .IÉ pateiktq pavyzdùh4parenka, koki praneðim4 pildys, jei susiZeidè a5tria medicinine adata.
28. I5 pateiktq pavyzdù\4 parenka, koki prane5im4 pildys, jei ant odos ir i akis pateko
neãinomo are5tanto kraujo.
29 . Y izualíai pademonstruo s, kaip taisyklingai plauti rankas.
30. Vizualiai pademonstruos kaip taisyklingai dezinfekuos rankas.

Mokymosi pasiekimq demonstravinno forrnos: Ziniq kontrolê Zodãiu, atsiskaitymas
praktinio uZsiemimo metu.
Moþmosi pasiektrnn¡ demonstravimo metodai: apklausa ùodùiu, praktinis Ziniq
demonstravimas.
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