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KALEJIMU DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ISAKYMAS
DEL PATAISOS PAREIGÜNU PAPILUOVTq RE,IKALAVIMU, SUSIJUSIq SU FIZINIAIS
IR PRAKTINIAIS GEBEJIMAIS EITI TAM TIKRAS PAREIGAS, IR ATITIKTIES SIEMS
REIKALAVIMAMS TIKRINIMO BEI PROFESINIO TAKTINIO, SPECIALAUS FIZINIO
RENGIMO PRATYBU TVARKOS APRASO PATVIRTINIMO
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Siekdamas igyvendinti Lietuvos Respublikos vidaus tamybos statuto (toliau
- Statutas)
straipsnio 3 dalies ir 20 sftaipsnio 2 dalies nuostatas bei reglamentuoti pataisos pareigtrnq
pasirengimo veikti situacijomis, susijusiomis su fizines prievartos naudojimu reikalavimr¿ ir
atitikties Siems reikalavimams tikrinimo tvark4:
1. Tvirtinu Pataisos pareigunq papildomq reikalavimq, susijusiq su fiziniais ir
praktiniais gebèjimais eiti tam tikras pareigas, ir atitikties ðiems reikalavimams tikrinimo bei
profesinio taktinio, specialaus fizinio rengimo pratybq tvarkos apraS4 $ridedama).
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2.PripaùistunetekusiugaliosKalejimqdepartamentoprieLietuvosRespublikos

teisingumo ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 1 d. isakym4 Nr. Y-426,,DeI Kalèjimq
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldZiq istaigq pataisos
pareigunq bendrojo ir specialaus pasirengimo orgartizavimo tvarkos apra5o patvirtinimo".
3. P ave du Kalejimqdepartamento Veiklos orgarizavimo skyriui:
3.1. su ðiuo isakymu supaZindinti Kalejimq departamento direktoriaus pavaduotoj4, kuriam
priskirta saugumo valdymo administravimo sritis, Saugumo valdymo skyriaus, Imuniteto skyriaus,
Kriminalinès Zvalgybos valdybos, Kriminalinès Zvalgybos skyriaus, Koordinavimo ir analizès
skyriaus, Ikiteisminio tyrimo skyriaus, Resocializacijos skyriaus vir5ininkus, laisvès atemimo vietq
istaigq ir Kalèjimq departamento Mokymo centro direktorius;
3.2. si isakym4 paskelbti Kalejimq departamento intraneto svetaineje.
4. N u s t a t au, kad 5is isakymas isigalioja nuo 202Im. sausio 1 d.

Direktorius

Virginijus Kulikauskas

PATVIRTINTA
Kalej imq departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerij os .
direktoriau s 2020
fr/¿qw,þ.,,/'l ¿"1 "
isakymu
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PATAISOS PAREIGÜNU PAPILDOMU REIKALAVIMqI, SUSIJUSIV SU F'IZINIAIS IR
PRAKTINIAIS GEBN.IiVT¿,IS EITI TAM TIKRAS PAREIGAS, IR ATITIKTIES STNUS
RE,IKALAVIMAMS TIKRINIMO BEI PROFESINIO TAKTINIO, SPECIALAUS FIZINIO
RENGIMO PRATYBU TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pataisos pareigünr¿ papildomq reikalavimq, susijusir¿ su fiziniais

ir praktiniais gebèjimais

eiti tam tikras pareigas, ir atitikties Siems reikalavimams tikrinimo bei profesinio taktinio,

-

specialaus fiziruo rengimo pratybq tvarkos apraSas (toliau
apra5as) reglamentuoja pataisos
pareigünams taikomus papildomus reikalavimus, susijusius su fiziniais ir praktiniais gebèjimais eiti
tam tikras pareigas, ir atitikties Siems reikalavimams tikrinimo tvark4 bei profesinio taktinio,
specialaus ftzinio rengimo pratybq organizavim4, sportinès veiklos organizavimo ir vykdymo
Kalèjimq departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau Kalejimq
departamentas) ir jam pavaldZiose istaigose principus, saugaus elgesio taisykles, instruktoriq
rengim4 ir jq profesiniq kompetencijq tobulinim4, funkcijas bei jq veiklos koordinavim4 ir kontrolç.
Z. Sio apra5o IV skyriaus nuostatos taikomos Kalejimq departamento ir jam pavaldZiq
istaigq pareigunams, Mokymo centro (toliau Mokymo centras) kursantams, klausytojams bei
kvalifikacij os tobulinimo kursq dalyviams.
¡.- Sio apraðo nuostatq lgyvendinim4 uZtikrina Kalejimq departamentas ir jam pavaldZios
istaigos. Sio apra5o vykdymo kontrolç vykdo Mokymo centras.
4. Pagrindines s4vokos, vartojamos Siame apra5e:
4.1. Normatyvas
reikalavimq, normq rodiklis, kuq orientuojamasi per pratybas,
treniruotese, siekiant rezultafi4, vykdant specialaus fizinio rengimo program4.
4.2. Papildomi reikalavimai - kompleksas papildomq fiziniq, praktiniq, taktiniq pratimq,
susijusiq su jéga, greiðiu, i5tverme bei praktiniais gebejimais ir igüdZiais, kuriuos pataisos
pareigünas turi atlikti nustatytomis s4lygomis ir surinkti reikiam4 balq sum4.
4.3. Profesiniq igüdäiq instruktorius (toliau * instruktorius) - Kalejimq departamento ar
jam pavaldZios istaigos pareigunas at kitas istaigos darbuotojas, nustat5rta tvarka igrjçs
instruktoriaus kompetencüq, kuris orgarrizuoja ir vykdo pataisos istaigos darbuotojq fizinio
pasirengimo, fizines prievartos veiksmq, profesinés taktikos pratybas bei vertinim4, taip pat
organizuoja kit4 sportinç veikl4.
4.4. Specialus fizinis rengimas - pataisos pareigunq fiziniq ypatybiq ir su jomis susijusiq
kompleksiniq gebejimq lavinimas.
4.5. Testas - standartizuotas fizinis pratimas arba tokiq pratimq derinys testuojamo pataisos
parei güno fi zinems ypatybems, savybèms ivertinti.
5. Pataisos pareigünams keliami 5ie papildomi reikalavimai - fizines prievartos ir profesinès
taktikos veiksmq atlikimas.
6. Pataisos pareigünq profesiniq igüdZiq atitikim4 papildomiems reikalavimams vertina
instruktorius Sio apraËo V skyriaus nustatyta tvarka igijçs instruktoriaus kompetencij4.
7. Pagal a:nù14 ir lyti pataisos pareigünai i grupes neskirstomi. Vyrams ir moterims keliami
vienodi reikalavimai.
8. Pagal tarnybos pobüdi pataisos pareigunai skirstomi i tokius pat lygius, kaip ir vertinant
pataisos pareigunq bendr4ji fizini pasirengim4, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalq
ministro 2019 m. sausio 15 d. isakymu Nr. 1V-55 patvirtintu ,,Vidaus tarnybos sistemos pareigünq
fizinio pasirengimo reikalavimai ir atitikties Siems reikalavimams tikrinimo tvarkos apra5uo'.

-

-

-
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9. Vertinant fizinès prievartos

i.

prof.inès taktikos veiksmq atlikim4, kiekvien4

test4
leidZiama atlikti ne daugiau kaip du kartus (be i5ankstiniq bandymq).
10. Pataisos pareigunui du kartus gavus neigiam4 ivertinim4, toliau jo fizinès prievartos ir
profesines taktikos veiksmq atlikimo vertinimas gali btiti vykdomas tik dalyvaujant specialiai
sudarytai ne maZiau kaip i5 trijq asmenq, komisijai.
11. Fizinès prievartos ir profesinès taktikos veiksmq atlikimo tikrinimo bendroji tvarka,
tikrinamq pataisos pareigunq atsakomybè, tilüinimo periodi5kurnas, rezultatq lforminimas ir jq
galiojimo terminas yra analogi5ki bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimr¿ tikrinimo tvarkai ir
s4lygoms, nurod¡oms 8 punkte.

II SKYRIUS
PATAISOS PAREIGÜNU FIZINÈS PNTBVNRTOS IR PROFESINES TAKTIKOS

VEIKSMU ATLIKIMO VERTINIMAS
12. Pataisos pareigünai vertinami pagal gebejim4 techni5kai ir profesionaliai atlikti Siuos
fizines prievafios ir asmens sulaikymo, asmens kratos ir profesines taktikos veiksmus:
12.1. pavojaus nekelianðio asmens (galimas pasyvus Zodinis pasiprie5inimas, vengimas
vykdyti reikalavimus) sulaikymas, asmens krata ir izoliavimas (darbas poromis, situacija atliekama
2 kartus, pareigünai keiðiasi vaidmenimis: pirmu atveju pirmas pareigünas - veiksmo pareigünas,
antras - saugas, antru atveju pirmas pareigünas saugas, antras - veiksmo pareigunas);
12.2. pavojq kelianðio asmens (aktyviais (Zodinis pasiprieðinimas, stumdymasis, isikibimas i
drabuZius, rankq traukimas, isitempimas, sulaikymo veiksmq vengimas ir pan.), taðiau
neagresyviais veiksmais besiprieËinanðio) asmens sulaikymas, asmens krata ir izoliavimas (darbas
poromis);
I2.3. pavojt¿ kelianðio asmens (akfviais ir agresyviais veiksmais (smügiai kojomis ir (ar)
rankomis, sugriebimai uZ kaklo, bandymas panaudoti pavojq kelianðius daiktus (peili, lazdq, kirvi ir
kt.), atimti tarnybini Saunamqj! ginkla) besiprie5inanðio) asmens sulaikymas, asmens krata ir
izoliavimas (darbas poromis).
13. Pataisos pareigunams atliekant Sio apra5o 12 punkte nurod¡us fizinès prievartos ir
asmens sulaikymo, asmens kratos ir profesinès taktikos veiksmus vertinama: taktinio i5sidestymo ir
priartèjimo prie asmens pasirinkimas, pataisos pareigünq stovèsena, rankq pozicrla, asmens elgesio,
rankq stebejimas, pra5ymq ir (ar) reikalavimq pateikimas, psichinès prievartos panaudojimo
igüdZiai, reakcija i pavojq, specialiqjq priemoniq panaudojimo technika ir greitis, fizines jègos
veiksmo atlikimo technika ir greitis, komandinis darbas poroje, asmens fizinès kontrolès
uZtikrinimo igÍdùiai, aplinkos stebejimas, antrankiq uZdèjimo technika, asmens ir jo daiktq
patikrinimo igüdZiai.
14. Sio apra5o 12 punkte nurodyti veiksmai gali büti vertinami juos atliekant specialiai tam
pritaikyoje sporlo salèje su mink5ta danga arba kitoje saugioje veiksmq atlikimo vertinimo
aplinkoje: imituojant patalpas (kamera, koridorius, pasivaik5ðiojimo kiemelis ir pan.), naudojant
transporto priemones (konvoj uoj amoj o i Slaipinimas).
1S. Sio apra5o 12 punkte nurod¡i veiksmai gali büti atliekami ne eiles tvarka, jq atlikimo
tvark4 ir konkretq asmens pasiprie5inimo veiksmE kiekvienai pareigünq porai parenka vertinantis
instruktorius, apie tai vertinami pareigünai i5 anksto neinformuojami.
16. Atliekant kiekvien4 fizinès prievartos ir profesinès taktikos veiksm4 pataisos pareigunai
vertinami individualiai.
17. Atliekant fizinès prievartos ir profesinès taktikos veiksmq vertinimq vertinamiesiems
pataisos pareigünams turi büti sudarytos galimybès naudotis saugiomis, mokymo ir veiksmq
atlikimo vertinimo saugum4 uZtikrinanðiomis priemonèmis (tarnybiniq Saunamqjq ginklq muliaZai
ar mokymams pritaiky.ti tarnybiniai Saunamieji ginklai, mokymams pritaik¡i a5ariniai purk5tuvai,
elektros Soko itaisai, veido ir kuno apsaugos ir kt.).
18. Fizinès prievartos, asmens kratos, profesinès taktikos veiksmq atlikimo vertinimas:
18.1. didZiausias veiksmo ivertinimas - 5 balai, jei veiksmas atliktas be nereikimingt¿ f,rzinès
prievartos veiksmo atlikimo technikos ar profesinès taktikos klaidq;
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18.2. 4 balai, jei veiksm4 atliekant padaryta viena nereik5minga fizinès prievartos veiksmo
atlikimo technikos ar profesines taktikos klaida, dèl kurios galejo atsirasti klaida, turinti itakos
pataisos pareigüno ir (ar) kitq asmenq saugumui;
18.3. 3 balai, jei veiksm4 atliekant padarytos dvi nereik5mingos fizinès prievartos veiksmo
atlikimo technikos ar profesines taktikos klaidos, dèl kuriq galèjo atsirasti klaida, turinti itakos
pataisos pareiguno ir (ar) kitq asmenq saugumui;
18.4. 2 balai, jei veiksm4 atliekant padaryta fizines prievartos veiksmo technikos ar
profesines taktikos klaida, del kurios kilo gresme pataisos pareiguno ir (ar) kitq asmenq saugumui,
taðiau klaida buvo pastebêta ir imtasi tinkamq priemoniq, kad veiksmas butq atliktas;
18.5. 1 balas, jei veiksm4 atliekant padaryta daugiau kaip viena fizines prievartos veiksmo
atlikimo technikos ar profesinès taktikos klaida, dèl kurios kilo grèsme pataisos pareigüno ir (ar)
kitq asmenq saugumui, taðiau klaidos buvo pastebètos ir imtasi tinkamq priemoniq, kad veiksmas
butq atliktas;
18.6. 0 balq - veiksmas neatliktas arba padaryta bent viena fizines prievartos veiksmo
atlikimo technikos ar profesinès taktikos klaida, del kurios kilo gresme pataisos pareigüno ir (ar)
kitq asmenq saugumui, klaida buvo nepastebèta arba nesiimta tinkamr¿ priemonir¿, kad veiksmas
bütq atliktas;
18.7. fizines prievartos ir profesinès taktikos veiksmq atlikimo technikos ivertinimo lentelè:

Ivertinimas

I lygis

II lygis

III lygis

(balai)

(balai)

(balai)

ir dausiau

Iskaityta

15

ir daugiau

11

ir daugiau

9

Neiskaityta

13 fu maùiau

10

ir maZiau

I ir maZiau

19. Pataisos pareigtinai privalo atlikti ne maùiau kaip 3 Sio apra5o 12 punkte nurod¡us
fizines prievartos ir profesines taktikos veiksmus. Pataisos pareigünui surinkus reikiam4 baþ sum4
(pagal veiksmq atlikimo technikos ivertinimo lentelç) dèl tolesnio jo vertinimo sprendZia vertinantis
instruktorius.
20. Prie5 atliekant fizinès prievartos ir profesinès taktikos veiksmq vertinim4, pataisos
pareigünai privalomai supaZindinami su bendraisiais saugaus elgesio taisykliq reikalavimais,
nurod¡ais Sio apraSo
skyriuje. Prie5 vertinim4 pataisos pareigünai privalo atlikti
parengiamuosius pratimus, pramank5t4.
21. Pataisos pareigünui atlikus fizines prievartos ir profesines taktikos veiksmus, vertinantis
instruktorius jo rezultat4 ira5o i pataisos pareigünq fizines prievartos ir profesinès taktikos veiksmq
tikrinimo rezultatq suvestinç (1 priedas) (toliau - suvestinè), joje ira5omas Kalejimq departamento
ar jam pavaldZios istaigos pavadinimas, data, testuojamo pareigüno vardas, pavardè, tamyba, lygis
pagal tarnybos pobüdi, atliktq fizinès prievartos ir profesinès taktikos veiksmq rczultatai: surinkti
balai ir jq suma, iðvada apie pareigüno atitikti (neatitikti) fizines prievartos ir profesinès taktikos
veiksmq atlikimo reikalavimams.
22. Suvestinç pasira5o vertinantis instruktorius testuojamas pataisos pareigünas.
Testuojamam pataisos pareigunui atsisakius pasira5yti suvestinç, vertinantis instruktoriustaipaùymi

IV

ir

suvestineje.

III

SKYRIUS
PRÄTYBU ORGANIZAVIMO PERIODISTUVTAS

23. Pataisos pareigunams numatytas bendrojo fizinio pasirengimo, fizinès prievartos ir
profesinès taktikos veiksmq atlikimo pratybq laikas yra iskaitomas i darbo 1aik4.
24. Ui, pataisos pareigunq dalyvavim4 bendrojo fizinio pasirengimo pratybose, fizinès
prievartos ir profesinès taktikos veiksmq atlikimo pratybose, atsako Kalejimq departamento ir jam
pavaldùí4 istaigq struktüriniq padaliniq vadovai.
25. Pataisos pareigunams bendrojo fizinio pasirengimo ar fizines prievartos
taktikos veiksmq atlikimo pratybos organizuojamos ne reðiau nei kart4 per mènesi.

ir

profesines
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IV SKYRIUS
BENDRIEJI SAUGAUS ELGESIO TAISYKLIU REIKALAVIMAI
26. Kalèjimq departamente ir jam pavaldZiose istaigose privalo büti patvirtintos bendrojo
fizinio pasirengimo, fizinès prievartos ir profesinès taktikos veiksmq atlikimo pratybq saugaus
elgesio ir tvarkos taisyklès, jas vedant privaloma vadovautis Siame apra5e nustatytais saugaus
elgesio taisykliq reikalavimais.
27.Per pratybas ir laikant kontrolinius normatyvus grie1tai draudäama
27.I. dalyvauti pirmiau minetose priemonese sergant, esant apsvaigus nuo alkoholio,
narkotiniq, psichotropiniq ar kitq psichik4 veikianðiq medZiagq (vaistq, klijq, daZq ir pan.);
27.2. nesant instruktoriaus atlikti bet kokius pratimus, susijusius su galima traumos rizika;
27 .3. segèti papuo5alus (laikrodZius, Ziedus, auskarus, grandinèIes, apyrankes ir kt.), kurie
gali suZaloti;
27 .4. naudotis mobiliaisiais telefonais.
28. Dalyviai privalo:
28.1. deveti tvarking4 uniforminç, sportinç ar kit4 renginiui nustatyt4 aprangEir avalynç;
28.2. lalkylis asmens higienos reikalavimq, ilgus plaukus susiri5ti ;
28.3. vykdyti instruktoriaus skiriamas uZduotis, komandas ir nurodymus;
28.4. tausoti inventoriq;
28.5. nedelsiant informuoti instruktorius, sporto renginio organizatorius, atsakingus uZ
organizuojam4 rengini asmenis apie patirt4 traumEar pablogejusi4 savijaut4.
29. Atliekant fizinès prievartos veiksmus dalyviams draudùiama:
29.T. atlikti veiksmus, kuriems reikia dideliq fiziniq pastangq, prie5 tai neatlikus ap5ilimo,
raumenq tempimo ir parengiamqjq pratimq;
29.2. smigiuoti i gyvybei pavojingas kuno vietas (smilkinius, akis, kakl4, stuburo srit!,
lyinius organus), kandZioti, gnaib¡i, kutenti, uZspausti burn4, trukdyi kvèpuoti;
tçstí skausming4 ar smaugimo veiksm4, kai partneris parode, kad pasiduoda;
29.4. per pratybas kramtyti kramtomEj4 gum4;
29.5. atliekant metim4, paleisti partneri, kol jis dar visi5kai neparkrito.
30. Dalyviai privalo:
30.f . instruktoriui nurodZius naudoti apsaugos priemones;
30.2. skausmingus veiksmus atlikti palaipsniui, be staigiq judesiq;
30.3. atlikdami fizinès prievartos veiksmus, judèti i5 sales vidurio i salès kraðtus.
31. Fizinio parengimo pratybq dalyviams draudäiama:
29 .3 .

31.1. atlikti veiksmus, kuriems reikia dideliq fiziniq pastangq, prie5 tai neatlikus
pramank5tos, raumeru¿ tempimo ir parengiamqjq pratimq;

31.2. pratybq salèje (krep5inio ar treniruokliq) aveti lauko avalynç, per pratybas kramtyti
kramtomEjq gum4.

V SKYRIUS
INSTRUKTORIU RENGIMAS, SKYRIMAS, FUNKCIJOS, VEIKLOS KOMPETENCIJA,
JU VEIKLOS KOORDINAVIMAS
32. Kalejimr¿ departamento ir jam pavaldZiq istaigq pataisos pareigtinq bendrojo fizinio
pasirengimo, f,tzinès prievartos ir profesines taktikos veiksmq atlikimo pratybq, susijusiq su fiziniais
ir praktiniais gebèjimais eiti tam tikras pareigas, ir atitikties Siems reikalavimams tikrinimo bei
profesinio taktinio, specialaus ftzinio rengimo pratybas ir kit4 sportinç veikl4 organizuoja ir vykdo
instruktoriai.
33. Mokymo centras organizuoja ir vykdo instruktoriq rengim4, jq kvalifrkacijos kelim4 ir
Ziniq vertinim4. Instruktoriai skiriami Kalejimq departamento ar jam pavaldZios istaigos vadovo
isakymu, prie5 tai asmeniui Mokymo centre pabaigus specialius mokymus, i5laikius instruktoriq
e gzarrinq ir turint tai patvi rtin anti p aùy mej im4.
34. Instruktoriaus pagrindines funkcij os :
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34.1. sudaro pataisos pareigunq pratybq grafik4. Pratybos turi bäti organizuojamos ne
reðiau nei kart4 per menesi;

34.2. parenka viet4 (sporlo salç), atitinkanði4 pataisos pareigünq rengimui veikti
situacijomis, susijusiomis su psichines, fizinès prievartos naudojimu, pratyboms organizuoti bei
pasirüpina butinuoju inventoriumi;
3 4.3 . v eda pratybas pagal istaigos vadovo patvirtint4 grafik4;
34.4. tvarko pataisos pareigänq, dalyvavusiq pratybose, apskaitos ùumalq;
34.5. ne reðiau kaip kart4 per kalendorinius metus vertina pataisos pareigunr¿ praktinius
gebèjimus dèl fizines prievartos ir profesines taktikos veiksmq atlikimo, susijusiq su fiziniais ir
praktiniais gebejimais eiti tam tikras pareigas, ir atitikties Siems reikalavimams tikrinimo bei
profesinio taktinio, specialaus fizinio rengimo pratybq (toliau - vertinimas);
34.6. sudaro pataisos pareigünq, kuriems bus atliekamas vertinimas, s4ra5us;
34.7. rcngia pareigünq atitikties veikti situacijomis, susijusiomis su psichines, fizinès
prievartos naudojimu normatyvq laikymo grafik4;
34.8. rengia pataisos pareigunq vertinimo protokolus;
34.9. organizuodamas ir vykdydamas pataisos pareigunq fizini parengim4 nuolat
bendradarbiauja su Kalejimq departamento ir Mokymo centro atsakingais specialistais.
35. Kalejimq departamento ar jam pavaldZiq istaigq vadovai uZtikrina, kad instruktoriams
nebütq skiriamos papildomos uZduotys, nebüdingos jq atliekamoms funkcijoms.
36. Mokymo centro funkcijos, susijusios su specialiu pataisos pareigunq rengimu ir
kontrole:
36.1. Pirminio profesinio mokymo, ivadinio mokymo kursq metu pataisos pareigünams
suteikia fizinês prievartos ir profesines taktikos veiksmq atlikimo igädZius, supaZindina su:
- prievartos naudoj imo teisiniais pagrindais;
- prievartos samprata;
- prievartos naudojimo atvejais;
- parei guno ve iksmai s p anaudoj us fizinç priev artq;
- pamatinèmis Zmogaus teisèmis naudojant fizinç prievart4;

-

i5ankstine situacijos, susijusios su fizines prievartos naudojimu vertinimu ir fizines
prievartos naudoj imo taktikos i5manymu;
- mokejimu tinkamai atlikti fizines prievartos veiksmus;
36.2. ruo5ia instruktorius bei organizuoja instruktoriq kvalifikacijos tobulinimo renginius
ne reðiau nei kart4 per ketvirti;
36.3. periodi5kai dalyvauja istaigose instruktoriams vykdant pareigunq pratybas;
36.4. esant poreikiui vyksta i istaigas ir teikia praktinç, metodinç pagalb4 organizuojant ir
vykdant pratybas bei atliekant pareigünt¿ vertinim4;
36.5. konsultuoja instruktorius, uZtikrinant tinkam4 pratybì¿ organizavim4 ir kokybi5k4
pratybq vedim4.
37. Mokymo centro atstovai turi teisç dalyvauti instruktoriq atrankoje, kurias organizuoja
ir vykdo istaigos.

VI SKYRIUS
APRÜPINIMAS IR FINANSAVIMAS
38. Kalejimq departamentas ir jam pavaldZios istaigos privalo sudaryti s4lygas pataisos
pareigwrq f,rziniam aktyr,umui ir sportavimui, tinkamai instruktorir¿ veiklai vykdyti bei uZtikrinti
pataisos pareigtrnq dalyvavim4 pratybose.

39. Einamqjq metq pradZioje planuojamos lèSos, reikalingos bendrojo fizinio pasirengimo,
specialiqjr¿ reikalavimq pratybq, varùybq bei sportines veiklos organizavimui uZtikrinti, sudarant
metinius renginiq planus ir s4matas, kurie tvirtinami istaigos vadovo isakymu.
40. Instruktoriai, vykdantys bendrqi fizini rengim4 ir sportinç veikl4, fizinès prievartos ir
profesines taktikos veiksmq atlikimo, specialaus fizinio rengimo pratybas, gali büti apräpinami
sportine apraîg1 avalyne, specialia lauko pratybq uniforma ir inventoriumi.

l
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41. Sportine apranga ir inventorius i5duodami bei naudoj ami pagal istaigos vadovo nustatyt4
tvark4.

VII SKYRIUS
FIZINES PRIEVARTOS VEIKSMV PRATYBU TURINYS
42. Fizinès prievartos veiksmr¿ atlikimo pratybq tikslas - parengti pataisos pareigünus
panaudoti fizinès prievartos veiksmus ir speciali4sias priemones istatymq nustatytais atvejais ir
tvarka.
43. Fizinès prievartos veiksmq atlikimo pratybas sudaro du lygiai: pagrindinis ir taktinis.
44. Pagrindinio parengimo tikslas - formuoti ir itvirtinti individualius pataisos pareigunq
psichines prievartos, fizinès jègos ir specialiqjq priemoniq panaudojimo igüdZius.
45. Taktinio parengimo tikslas - palaikyti ir tobulinti pataisos pareigunq psichines
prievartos, fizines jegos ir specialiqjq priemoniq panaudojimo igüdZius dirbant poroje, grupeje ar
sudètingomis s4lygomis.
46. Pagrindini ir taktiniparengim4 sudaro:
46.1. teisiniai psichinès ir fizines prievartos panaudojimo pagrindai;
46.2. gynybos veiksmai;
46.3. sulaikymo veiksmai;
46.4. specialiqjq priemoniq (Iazdq, antrankiq, dujq purk5tuvq, elektros Soko itaisq)
panaudojimas;
46.5. veiksmai panaudojus fizinç jeg4 ir specialiqsias priemones (reikiamos neatideliotinos
medicinos ar kitos bütinosios pagalbos suteikimas).

VIII SKYRIUS
PROFESINES TAKTIKOS PRATYBU TURINYS
Zinias

47. Profesines taktikos pratybq tikslas - tobulinti pataisos pareigänq profesinès taktikos
ir igüdZius, ugd¡i gebèjimus ivertinti grèsmes profesinese situacijose ir pasirinkti

tinkamiausius veikimo bUdus.
48. Profesinès taktikos pratybas sudaro:
48.1. bendravimo su suimtaisiais ir nuteistaisiais taktika. Pirminès informaciios rinkimas ir
perdavimas radij o ry5io priemonemis;
48 .2. itartinai besiel gianðiq suimtqf q (nutei stqj q) patikrinimo taktika;
48.3. asmens sulaikymo, patikrinimo ir pristatymo taktika;
48.4. veiksmai reaguojant i riau5iq atveji;
48.5. veiksmai reaguojant i konfliktines situacijas kameroje, lokaliniame sektoriuje,
valgykloje ir pan.;
48.6. patalpq tikrinimo taktika.

IX SKYRIUS
PRÄTYBV STRUKTÜRA IR ORGANIZAVIMAS
49. Pratybas sudaro trys dalys: ivadine, pagrindinè ir baigiamoji.

DALYS

[vadinè

BEIIDRIEJI PROFESINIAI IGUDZIAI
FIZINE PRIEVARTA
Dalyviai supaZindinami
su pratybq tikslais ir

PROFESINE TAKTIKA
Dalyviai supaZindinami su
pratybr¿ tikslais ir uZdaviniais,

uZdaviniais, saugaus
elgesio taisyklèmis.
Atliekama mank5ta,
raumenu tempimo"

saugaus elgesio taisyklèmis,
modelinèse situacij ose pratybq
dalyviams suformuluoj amos

uZduotvs. iie oaskirstomi

BENDRAS IR
SPECIALUSIS

FIZINIS
PARENGIMAS
Dalyviai
supaZindinami su
pratybr¿ tikslais ir
uZdaviniais, saugaus
elgesio taisyklemis.
Atliekama mank5ta,
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bendrojo flrzinio
pasirengimo ir
parengiamiej i pratimai,
orientuoti i pagrindines
pratybq dalies uZduotis ir
raumenq grupes,
aktyviausiai dirbanðias j as

vaidmenimis ir aprupinami
reikiamomis priemonèmis (vieni
imituoja pataisos pareigünus, kiti

raumenq tempimo
pratimai, parnaùu
didinamas krüvis,
rengiamasi sprçsti
pagrindines dalies
uZdavinius.

paZeidejus).
Atliekama mank5ta, raumenq

tempimo pratimai.

wkdant.
Pagrindine

Baigiamoji

Rekomenduojama visus
veiksmus pademonstruoti
ir pakomentuoti: ið
pradZiq veiksmas
atliekamas normaliu
tempu, paskui
pakartojamas letai,
akcentuoj ami svarbiausi
dalykai, jie paaiSkinami.
Jei per pratybas
sprendZiami keli
uùdav iniai, p irmi ausia
mokoma technikos
veiksmr¿ ar jie tobulinami,
o vèliau lavinamos fizinès
savybès. Mokant turi büti
stebima, kaip pratybq
dalyviai atlieka veiksmus,
taisomos klaidos.
MaZinamas kruvio
intensyvumas. Atliekami
raumenq tempimo,
kvepavimo pratimai.
Aptariami per pratybas
pasiekti rezultatai,
atsakoma ipateiktus
klausimus.

Rekomenduoj ama sumodeliuoti
pasitaikanðias konfliktines
situacijas, kiekvienai
modeliuoj amai praktinei situacij ai
rekomenduojama skirti tam tikras
uZduotis: ivertinti situacij4,
i5siai5kinti ivykio aplinkybes,
priimti reikiamus sprendimus,
atlikti bütinus veiksmus ivykio
vietoje ir kt. Praktines situacijos,
priklausomai nuo priimamq
sprendimq, elgesio ir veiksmr¿,
gali pasikeisti, büti nenuspèj amos.
Pasibaigus modelinei situacij ai,
rekomenduojama j4 aptarti ir
pateikti geriausius jos sprendimo
büdus.

Rekomenduojama
visus veiksmus
pademonstruoti ir
pakomentuoti: i5
pradùh4veiksmas
atliekamas normaliu
tempu, paskui
pakartojamas lètai,
akcentuojami
svarbiausi dalykai,
jie paaiËkinami.
Bütina stebèti
pratybq dalyviq
atliekamus pratimus,
taisyti klaidas.

Aptariami pratybr¿ r ezultatai,

MaZinamas krüvio
intensyvumas.
Pratimai keiðiami,
kad normaliai galètq
funkcionuoti Sirdies
ir kraujagysliq bei
kvèpavimo sistemos.
Aptariamos
budingos klaidos,
atsakoma i pateiktus
klausimus.

akcentuoj amo s da"Zni ausiai
pasitaikanöios klaidos, atsakoma

pateiktus klausimus.

i

50. Profesinès taktikos ir fizinès prievartos panaudojimo pratybas gali vykdyti tik
instruktorius.
51. Instruktorius atsako ui, tai, kad bütq laikomasi nustatytq reikalavimq. Instruktoriq
skiriamas uZduotis, komandas ir nurodymus privalo vykdyti visi pratybose dalyvaujantys ar
dalyvius vertinantys asmenys.
52. Instruktorius, vykdydamas jam pavestas funkcijas:
52.1. pagal nustatltus reikalavimus ir tvark4 vykdo pratybas, kontroliniq normatyvq
laikym4, bei atlieka kit4 pavest4 veikl4;
52.2. supaùindina pataisos pareigunus su saugaus elgesio taisyklèmis per pratybas, tai
paàymëdarras nustatytos formos blanke (2 priedas) ir uZtikrina, kad Ëiq taisyktiq bütq laikomasi;
52.3. supaùindina pataisos pareigünus su pratimq atlikimo s4lygomis, skiria uZduotis;
52.4. fiksuoja pratybq dalyviq lankomum4;
52.5. pratybq metu ivykus traumai instruktorius privalo:
52. 5 . | . nedel siant suteikti pagalb4 nukentej usiam pratybq dalyviui ;
52.5.2. esant bütinumui palydèti traumq patyrusi asmeni i gydymo istaig4 arba i5kviesti
gr eitq q medicino s p agalbq;
52.5.3. Lodùiuinformuoti tiesiogini vadov4 apie ivyki;
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52.5.4. sura5yti tarnybini prane5im4 istaigos vadovui apie patirt4 traum4 ar nelaiming4
atsitikim4.
53. Esant techninems galimybèms, dalyviq lankomumas fiksuojamas elektroniniu büdu.
54.Pratybas vykdantys instruktoriai privalo tureti pirmosios pagalbos teikimo rinkinius.
X SKYRIUS
PRATYBU TVARKARASCIU SUDARYMAS
55. Pratybos vykdomos pagal Kalejimq departamento ir jam pavaldù[4 istaigq patvirtint4
grafikq/tvarkara5ti.
56. Uù, tvarkara5ðio/grafiko sudarym4 atsakingas Kalejimq departamento ar jam pavaldZios
istaigos instruklorius.
57. Prie5 tvirtinant, tvarkara5ðio/grafiko projektas turi bUti suderintas su Mokymo centru ir
pateiktas susipaZinti pratybas lankysianðiq pataisos pareigunq padaliniq vadovams.
58. Tvarkara5tis skelbiamas Istaigos informaciniame stende bei Dokumentu valdvmo
sistemoje (DVS).

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

59. Dokumentai, susijç su fizinio rengimo bei sportines veiklos oiganizavimu
(tvarkara5ðiai, rezultatai ir kt.), saugomi pagal bendras dokumentq saugojimo taisykles.

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

PATAISOS PAREIGÜNU F.IZINES PRIEVARToS IR PRoFESINES TAKTIKoS VEIKSMU

TIKRINIMO REZULTATU SWESTINE

20 m.

d. Nr.
(dara)

(vieta)

Lygis
Eit.
Nr.

Vertinamojo vardas
ir pavardê

Data

Tarnyba

Prievartos veiksmai

pagal

tarnybos
nobndi

,

I

J

4

*Pastaba. Vertinamasis para5u patvirtina, kad duomenys lenteleje
uZpildyti teisingai ir jis sutinka su vertinimu.
Instruktorius

:

(pareigos)

l
l

þaraSas)

(vardas, pavarde)

Bendra

ISvada

balq

(atitinka

suma

neatitinka)

Vertinamo

/

asmens
paraSas*

Pataisos pareigünq papildomq reikálavimq, susijusiq su
fiziniais ir praktiniais gebèjimais eiti tam tikras pareigas,
ir atitikties Siems reikalavimams tikrinimo bei profesinio
taktinio, specialaus fizinio rengimo pratybq tvarkos
apra5o 2 priedas

(Pratybose dalyvaujanðiq pataisos pareigünq supaZindinimo su saugaus elgesio ir kitais reikalavimais pratybq metu lentelès formos pavyzdys)

PRATYBOSE DALYVAUJANðIU PAREIGT]NU SUPAZINDINIMo SU SAUGAUS ELGESIo IR KITAIS
REIKALAVIMAIS PRATYBU METU LENTELE

Eil.
Nr.

Vardas ir pavardè

Data

Para5as (su
elgesio ir

Parasas (pratybr¿ metu
kitais traumq käno suZalojimr¡
reikalavimais pratybr¿ metu ar kitr¿ sveikatos sutrikimr¡
saugaus

esu supaZindintas, pratybose

negavau, nusiskundimr¿

dalyvauti galiu)*

neturiu)**

Pastabos

Pastabos:
x - pasira5oma pratybq pradäioje;

*x - pasira5oma pratybq pabaigoje.

(instruktoriaus pareigos)

(paraSas)

(vardas, pavardè)

