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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus tamybos statuto 18 straipsnio 7 dalimi,

tvirtinupridedamus:
l.Neformaliojo profesinio mokymo progr¿rmq tema,,Pakartotinio nusikalstamumo rizikos
vertinimo metodikos,,OASys" taikymas".
2. Neformaliojo profesinio mokymo program4 tema,,Suimtqjq ir nuteistqjq konvojavimas,
¡patumai ir taktika".
3. Neformaliojo profesinio moþmo program4 tema ,,Pataisos pareigtinq specialaus
parengimo stiprinimas".

Direktoriaus pavaduotoj as,
atliekantis direktoriaus funkcijas
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PATVIRTINTA
Kalejimq departamento prie Lietuvos
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Neformaliojo profesinio mokymo renginio aktualumas. Kaléjimq departamentui prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau - Kalöjimq departamentas) pavaldZiq laisvès
atemimo vietq (toliau - laisvès atémimo vietos) pareigunams, vykdantiems tarnybines pareigas, esant
konfliktinems, ekstremalioms ar lpatingoms situacijoms, btitina teisés aktq nustat¡rtais pagrindais ir
sqlygomis veikti situacijose, susijusiose su psichines, fizines prievartos, Saunamojo ginklo ar
sprogmenq naudojimu, gebeti tinkamai bei efektyviai panaudoti frzinçjèg4, Saunamuosius ginklus,
speciali4sias priemones, bäti atspariems stresui, moketi sprçsti ir valdyti konfliktines situacijas.
Neformaliojo profesinio moþmo renginio tikslai:
Tobulinti ir formuoti pareigünq teorines ir praktines Zinias, susijusias su psichines, fizines
prievartos, Saunamojo ginklo ir specialiqjq priemoniq panaudojimu esant konfliktinéms
ekstremalioms ar ypatingoms situacijoms.
Parengti pareigünus darbui Kalejimq departamento Prevencines grupes sudetyje, formuoti ir
tobulinti tvirtus profesinius igüdZius ir rikiuotes pagrindus dirbant su specialiosiomis priemonemis,
Saunamaisiais ginHais esant konfliktinems, ekstremaliomis ar ypatingoms situacijomis pataisos
istaigose. I5mokyti ir parengti pareigünus laikantis teises aktq reikalavimq taktiðkai ir teisetai sprçsti
konfliktines situacijas, suvaldyti susidariusi4 situacij4 u¿tikrinti pataisos istaigoje esanðiq asmenq ir
hrrto saugum4.

Neformaliojo profesinio mokymo renginio uZdaviniai:

o

i5analizuoti norminius teises aktus

ir

juose numatytus teisinius pagrindus,

reglamentuojanöius psichines, fizinês prievartos, Saunamojo ginklo ar sprogmenq naudojim4 esant
konfliktinéms, ekstremalioms ar lpatingoms situacijoms.
o itvirtinti saugaus elgesio su Saunamaisiais ginklais reikalavimus;
o lavinti tvirtus profesinius teiseto ir greito Saunamojo ginklo naudojimo ig[dZius esant
konfliktinems, ar Spatingoms situacijomis, i5moþi juos pritailcyti praktinêje veikloje;
o lavinti tvirhrs, teisètus fizines jègos ar (ir) specialiqiq priemoniq naudojimo igudZius esant
konfliktinems, ekstremalioms ar ypatingoms situacijomis, i5mokyti juos pritaiþi praktinèje
veikloje;
o i5mokyti pareigünus rikiuotés pagrindq reikalingq darbui komandoje, esant ekstremaliai ar
lpatingai situacijai;
o i5molcJ¡ti atsakingus pareigänus vadovauti pavaldZiq pareigänq grupei sprendZiant
konfliktines arba bandant suvaldyti ypatingas ar ekstremalias situacijas.

Neformaliojo profesÍnio moþmo renginio trukmê
moþmui 6 valandos, praktiniam 18 valandq.

-

24 akadeninës valandos. Teoriniam

Neformaliojo profesinio moþmo renginio dalyviai

-

pareigünai kuriq kompetencijos
susijusios su psichinês, fizines prievartos, Saunamojo ginklo ar sprogmenq naudojimu.
KvaHfikacÍniai ir komFetencij g reikalavÍmai mokytoj ams (lektoriams) :
o Turéti auk5taii i5silavinim4
o Buti baigus pedagoginiq, psichologiniq Ziniq kurs4 profesijos mokytojams;

o

Pirmosios pagalbos tem4 skaitantis destytojas privalo tureti dokument} leidíianti
vykdytr pirmosios pagalbos mokymus.
Minimaltis reikalavimai neformaliojo profesinio mokymo programos dalyviams:
Pataisos pareigünai turi btiti baigç ivadinio mokymo program4 arba pataisos pareigüno
modulinç profesinio moþmo program4 ir tureti tai patvirtanðius dokumentus.

Neformaliojo profesinio mokymo renginio turinys:
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Pataisos pareigünq veiklos istatymo analizë. Fizinès ir
psichines prievartos, Saunamojo ginklo panaudojimo
teisiniai paprindai ir tvarka.
Saugumo reikalavimai dirbant
grnklu.
Apsieinklavimas, nusiginklavimas. Saudymas.
Saunamojo ginHo ir spec. Saudmenq charakteristikos,
apùlvaIga ir naudojimas ekstremaliose ar ¡patingose
situaciiose.
Saunamqjt¡ ginklq panaudojimo taktika (pompiniai
Sautuvai ir spec. paskirties Saudmenys) ekshemaliose ar
ypatingose situaciiose.
Specialiqjq priemoniq specifikacija ir jq panaudojimas
¡patumai bei teisiniai pagrindai. Pavojq kelianðio

su

asmens

6

Teorija

Tema

ir

pavojaus nekelianðio

asmens

indentifikavimas. Specialiqjq priemoniq naudojimai
læatumai prie5 tokius asmenis.
Specialiosios taktikos rikiuote ir jos elementai. 2
Praktiniai taktines rikiuotês ele,lnentai. Vadovavimas
grupei, pagrindinès komandos. Masiniq teisetvarkos
paZeidimu ir riau5iu likvidavimo taktika.
Pirmosios medicinos pasalbos suteikimas.
I
Specialiqiq priemoniq (lazú4, skydq) panaudojimas J
\4latinsose situacii ose. Patalpu valvmo taktika.
Elekhos Soko itaiso ,,TASER.' sandara ir veikimo J
principas, naudojimo metodika" büdai ir saugumo
reikalavimai
Taktiniq gupiq vykdomi veiksmai ar sulaiþmai. 2
Riau5iq organizatoriq, lyderiq ir uktyvi,¿ dalyvrq
sulaikymas ir konvoi avimo taktika.
Pareigünq veiksmai ekstremaliose aÍ 5patingose 2
situacijose kai nuteistieji ar suimtieji naudoja degi4sias
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Baigiamasis testas (kompetencijq vertinimas)
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Numatomas rezultatas Ír mokymosi pasiekimai:

o Pareigunai bus parengti darbui Kalejimq departamento Prevencines grupes sudetyje.
o Renginio dalyviai bus supaZindinti su teisös aktais, reglamentuojanðiais Saunamqiq ginHq,
prievartos priemoniq ir(ar) speciahqjq priemoniq panaudojim4 esant ekstremalioms ar ypatingoms
situacijoms.
o Mokes naudoti Saunam4ii ginklq irlar speciali4sias priemones esant ekstremalioms ar
ypatingoms situacijoms.

o Mokes dirbti komandoje, Zinos rikiuotês pagrindus reikalingus

puolime ir gynyboje, gebés
valdyti ir mokes vadovauti taktinei pareigünq grupei.
o Mokes suteikti pirmqie medicininç pagalb4suZalojimq atvejais.
o Mokes elgtis gaisro atveju, kai prie5 Zmones buvo panaudotos degiosios medZiagos.

Darbo formos : paskaita, pratybos, diskusij os.
Baigiamasis vertinimas: I5ejus programos moþmus atliekamas teoriniq Ziniq vertinimas.
Teoriniq Ziniq testas sudaromas i5 30 klausimq. Teorinös Zinios vertinamos teigiamai kai teisingai
atsakoma i ne maZiau kaip 70 proc. pateiktq klausimq. Nei5laikius teoriniq Ziniq testo, pakartotinai
atestuotis galima ne anksðiau kaip po 3 darbo dienq.
Suteikiama kompetencija: [gyjama kompetencija suteikia pareigünui galimybç dalyvauti
Kalêjimq departamento Prevencines grupes veikloje.

Mokomoji medZiaga ir techninès priemonês: mokymo klasé, tiras, mink5ta sporto salè,
pompiniai Sautuvai, jq Saudmenys, elektros Soko itaisas ,,TASER'., apsaugos priemonês (akiniai ir
ausinês kiekvienam asmeniui), taikiniai,

taikiniq stovai, lipdukai taikiniams uZklijuoti, skydai, lazdos,
antrankiai, dujos, gesintuvai, degusis sþstis, manekenas imituojantis deganti änogq.

Lektoriai: Moþmo centro Specialiqiq kompetencijq ugdymo skyriaus profesijos moþojai.

