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Kialメda
Vadovaudamasis Lietuvos Respubi如s poticijos rm可u i statymu ir Lietuvos 四licijos
generalinio komisaro 2015 m・ spalia 27 d. jsakymu Nr. 5-V-960,，民I Lietuvos Respubi退OS
policijos rmり4iF jaun可'j policijos rm可4nuosta鯛 p山面n面ず ir siekd副rims efektyviau
organizuoti Klaiが紀os apskrities vyriausiojo policijos komi聞dato (totiau 一 Kia晒dos 叩sicr・ VPK)
policijos 元m可Uirjaun切Upolicijos rm可4 veikt:
1.T v i r t i n u:
1.1. Klaiメdos apskr. VPK policりOs 元m可Uir jaun可U policijos 叱m可U veikios
organizav面o taisykies (pridedama);
1.2. Klaiが組Os 寧kr. VPK poiicijos rm可4mok皿o pro印割m4 (prideda面a)・
2. S u d a r a u 幻aiメdos apskr. VPK poticijos 叱m可り eg 里ml叫vertinimo komisij4:
Be肋乏iene Ra弘（Komisijos pirminink), Klaiメdos 川吟kr. VPK Vieめsios tvai士Os tarnybos
Prevencijos sk一aus (toliau 一 VTTPS) viバmnm 蛇・
Vaにekauskie鵬 Alma (Komisijos seki噴on), Kialメdos apskr. VPK Vfl PS vyresnioji
spec iati鵬．
Savickas Mv殖昭（n川ys)， 川atメdos 叩sh. VPK VTT vy肥即ysis S馴!ciaiistas.
Vaiとiuiis Justas (n町s), KIaiメdos apskr・ VPK Patruiiq rinktin加 Tarnybos o昭anizavimo,
ginklue悼S ir spec姐何4pniemoniU apskaitos grups vy化snysis Sか加ialistas・
3.I g al i oj U:
3.1. KIaiメdos 叩skr. VPK viバininko pavaduotoj, a加止In闘吐 vieめsios ir krim面tin柵
policijos veikiち -鵬ytil側kymus 曲I poticijos 叱m可Uirjaun切Upolicijos 叱mりり；
3.2. Ktaiが紀os apskr. VPK 血uki叱iniU policijos 胆dalini4 vadovus paskirti asmenis,
atsakingus 吐policijos 叱m可り ir jaun可り policijos 叱m可り veikl.
4. P r i p aZ j s t u netekusiais 部lios:
4.1. Klaiドdos apskr. VPK vi博ininko 2012 m. rugpj配io I d. jsakym4 Nr. 30-V-723,，氏I
一師血0 j policijos 元m司us ir atleid而o taisykliU patvirtinimo";
4.2. Kiaiメdos apskr. VPK v醜ininko 2015 m. tiepos 31 d. i sakym4 Nr. 30-V-660,，民1
policijos 叱m司U 如iU tikrinimo ir pasi面gusi, sugadin餌 policijos rcm可II 叫りm可血Una泳inimo
komisijos sudaワmo'‘ 声止citimo".
5. P a v e d u 言10 isak押o kontrol早 Klaiメdos apskr. VPK VTF v嫡ininkui Andriui
Leiiugai.
6.5k ci b i u 柳 jsakym4 KIaiメdos apskr・ VPK interneto svetain可C・
Vi鳶in ink鵬

Alfonsas Motuzas

Cー一一－

PATVIRTINTA
KIaiが司Os aps而ties vyriausiojo
＿一
policijos komi面ato vi盛ninko
2016m・ sausio ffd・ isakymu Nr・ 30-V－師
KLALP血DOS APSKR1TIES V切虹AUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO POLICIJOS
吐1'1叱s I1( JAU]!叫JJ POLICIJOS 吐M立IL] VEIKLOS ORGANIZAV田虹OT紅SYKL血S
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. KIa晒dos 叩skrities vがausiojo policijos komisariato (toliau 一 KIaiか幻Os apskr. VPK)
policijos 叱m可Uir jaun可り policijos 叱mりり veiklos o昭ani2即imo taisy鴎s (toliau 一負isykles)
flu錐如 policijos rmりuir jaun可4poticijos rmり4priemimo ir atleid血o, mok押o, eg乙mint
organizavimo, laikymo ir vertiflimo tvark.
2. Policijos 叱m可ai ir jaunieji poticijos 悼m可ai vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Lietuvos 肋spublikos policijos 悼m可り！statymu, Lietuvos Respublikos policijos
jstalりm叫 Lietuvos Respubi面sv叫ausybs nutarimais, Lictuvos Respubi氷as vidaus reikal4
miflistiり， Lietuvos policijos generatinio komi馴iro, Klaiメdos apskr・ VPK v魂ininko 翫山ymais ir
kitais 加1叫s aktais， 叱glam闘tuoj加 iais 四licijos 叱m可4it jaun切u 加licijos rm可'j ye旧4bci
Iiomis Taisyklとmis.
3．幻aiメdos apskr・ VPK policijos rem可uirjaun切り policijos rm可り apska叫mokymus it
ko加Di早 p 稽al kompetencij りkdo Kia晒dos apskr. VPK Vie加sios tvai士os tarnybos Prevencijos
skyrius (toiau-VT PS) ir Kia晒dos apskr. VPK Kia晒dos miesto PK, KIaiメdos r. PK,
Kretingos r. PK, Skuodo r. PlC, Plun帥s r. PK, Palangos m・ PK, Neringos PK, Rietavo PK Vie加sios
policijos skyriai (poskyriai).
4.g iose ぬisyklse vartojamos 望vokos atitinka Lietuvos Respublikos 四licijos 叱m司"
！細りme it kituose te鵬sak加ose vartojamas 5習okas・ Pagrindin的 Tais外Ise vartojamos 叫okos:
Policijos 叱皿可as 一 Lietuvos policij可e ar Lietuvos kariuomenje netarnaujantis Lietuvos
Respubi面s pilietis & Lietuvos Respublikoje nuolat gyven加Us kitos Europos S可皿gos valstybs
n叫s pilieti＆ 如血山yviais veiksmais savo now padeda KIaiメdos apskr・ VPK policijos
p別reignams saugoti vie珂4tv田軸 ar kitaip 山欧erta keli4 nus遍lstamoms ye卸ms ir kitiems teises
p吐eidim加:ns.
Jaunasis 即iicij叫 rm町as - policijos reni可as nuo 12 iki 18 m叫別rniaus, paded加Us
Kial一幻os apskr. VPK policijos parei師nams it 郵ietimo (ugdymo) jstaigoms vykdyti vai風
nus加istamumo ir k如tei郎一姐d面up肥vencijら kurti saugi旦叩uin叫mokykiose irj4 prieigose.
Jau叫Upoticijos 叱m可4ye加a reglamentuojama Lietuvos policijos generalinio komisaro ！田kymu.
Pretend加b園一 asmuo, p印肥I喜叫Sn叫加かi Ktai一幻Os 叩山． VPK policijos 叱m可U at
jaunuoju policijos 元in可u bei vykd殖 policijos reni可Uye旧 .
KI吐メd叫 a声kr. VPK koordi皿atorius 一 Kialメdos apskr. VPK Vie加sios tvarkos
面ybos Prevencijos 的川aus pareigonas a加止ingas 吐policijos 叱m可り & jaun可4policijos 叱m可14
ye旧 .
Koo吐皿■加rhis 一幻atメdos apskr・ VPK strukturinio padaiinio parei四nas, at詞ci ngas 吐
poticijos rm可uirjawi切Upolicijos 叱in司り veikl.
U SKYRIUS
POLICIJOS吐M山叩 Ui JAUNt)四POLICIJOS 吐M町UPRJ血MIMAS GALIO.HMJ
PRATE SI]豆AS IR ATLEIDIMAS
5. Policijos 叱m可U 胆Ii tapti asmuo, atitinkantis Lietuvos Respubtikos policijos rem可14
！血りmo 7 straipsnio re如lavimus・

6.F鳳enden価， norintis tapti policijos 咋m可U at jaunuoju policijos rim可叫 Kialが幻05
apskr・ stukt面nio padalinio Koordinatoriui pate面a:
6.1. nus加yto 胆V平脱iO p鵬抑4(1 priedas) arba p鵬ym4 priimti j jaunuosius poticijos
唾m可us (2 priedas). Lietuvos 細Iiり司ungos bei Id皿 asoc伽ij, kuri4 ！引吐nose viena i§ numatytり
ん吐ctj 皿 tei郵回域dimU 叩vencija, vadovai gali p加叱I 化komenduojamU b面 policijos
叱m可ais asmen叫興鵬us k割rtu su 興鵬uose esanとiu asme叫p鵬ymais tapti policijos 叱m可ais;
6.2．吐pildy叫町血叫（3 画C山昭）;
6.3. dvi foto nuotraukas (3x4);
6.4．昭mens 網四ty瞬叫tVirtiflantj dok山men叫 irjo kopij.
7. Koordinatorius gay早S 喜iU Taisykli4 6 punkte nu氏司ytus dokumentus per 5 d酬加 dienas
patikrina, at Pretende吐is atitinka Lietuvos Re叩ublikos policijos 叱m可ujstatymo 7 straipsnガC
nurodytus reikalavimus.
8. Jeigu patikrinus Pretenden叫誹面gkja, laid a皿nuo neatitinka policij叫 rem可ui keliamり
re遍lavim, Koordinatorius sun底0i菖S印rnq tarnybinj praneg而も kurjtv面na Klaiメdos apskr. VPK
stula面nio 叫lalinio V記ovas.
9. Apie nepatenkin叫 pra町叫 ねpti policijos 叱m可u Koordinatorius infomrnoja
n吐ende喚ir jj にkomendavusi4 organizacij 鵬hi, nurodyd馴masp鵬ymo nepa記nkin面a motyvus
bei paai敬mna 声止artotinio p鵬ymote旧me tv吐一・
10. Patik面us Pretenden喚 it nus伽噂ins, kad asmuo atinka policijos rimりui keli印mnus
reikalav遍us,Koo司inatorius sun臨oi喜sam4 tarnybinj pranegimち kurj tvirtina Klai叶dos apskr.
VPKst血b面flio 叫加Iinio vadovas. Apie p加n山鱗 p鵬抑耳毎加 policijos rim可u Koordinatorius
informuoja Pretenden叫 It
肥komendavusi4 o昭anizacij 鵬tu, flu同ydamas organ伽ojan'
mok抑uir eg田m血II 面4 面vi叫． Policijos 叱m可0 sb加ls閣 sute南副nas asmeniuい止1喜klausius
mokymo ku叫『 i§laikius eg 里m血 . 9 i 血ostata neta如ma buvusiems 叩licijos 叫1帥nams ir
garbis policijos 叱m可印ms・
11. Policijos 叱m可Umokymり organizav面o, kvali石kacijos tobulinimo kursq ir egzamin叫
町ganizavimo， 同k抑o it vertinimo 加誠ka nus加tyta 言i4 Taisykli4 3 skがuje.
12. Pretendentui i§kla山ins mokymus it i§la氷iusew狙m一 Koordinatorius per 5 山町be
dienas p印rengla te止I叫(4Pri吋昭）.Gay早s teikim耳 Klaiメdos apskr. VPK koordinatorius rengia
Kia晒dos apskr・ VPKv鵬ininko 詠抑0 proje喚叱I policijos 叱m可o statuso suteikin'o. Ne
veliau, 届p ドr 20 dart相 die叫 I鵬o asmeni j Kaiメdos 叩skr. policijos rim司45興叫 su JUO
pasir盛幻 3 me旬 savanorigkos veikios sutartj, k面oje asmuo pas」加da neatlygintinai pad航i policijai
beH記Uαね policijos 元m可op戒yin可而ら孤詳逆m而。加nidち hem叩早 suu 加臨U ，即licijos rim可as".
13. Likus vien印mn menesiui iki savanori臥os veikios 別切吐ies pabaigos Koordinatorius
sum和 igsam4 taniybinj pran鵬ini, ivertina pohicijos 叱m可o ye旧4per pastaruosius his metus (jei
pohicijos 叱m可as savanori 一 veild vykde ne m吐iau kaip 96 v司andas per vieneriU me旬
laikota叩I)， 加「図0 at policijos 元in可as be p 逆eidimu りkde jam keliamus reikalavimus ir 同gi
kvalifikacijos tobuhinimo kursus. Jeigu Koordinatorius nenu引国topagrin叫 savanori敬Os ye旧Os
suセ此面加加ukti,su伽吐ies 例iojimas asmens p鵬ymu (5 pried厨）' 磐如m邸加n 胆 iam
Iaikotarpiui. 肋町yb叫 pr 田eg加4tvirtina 曲uktorinio padal面o vadovas, o Koordinatorius per 3
山「加 dienas informuoja 川前一幻Os 叩skr. VPK koord血吐ori.
14. Pasibaigus 3 m血 savanon敢os veikios sub元iai, Koordinatorius policijos 元m可UI
1記Uα血savanori Os ye旧osathild叫patvirtina叫dokume喚伽 (in
15.Jeigu Koordinatorius nustato pagrindus, policijos 叱m可。 tusui panaikint numatytus
Lietuvos Respublikos policijos 叱m可4 15 ymo 9 s加ipsnyje, apie tai ratu informuoja Klaiメdos
apskr. VPK koordinatoriq, kurisp印肥ngia Klaiメdos apskr. VPK v ininkoi sakym 曲I policりOs
叱m可。 吐α如興而kin如0 it policijos 元m可as yra igbraukiamas ig Klaipedos apskr. VPK policijos
叱m可4 叫ra 『su juo nutraukiama savanori os ye止los suta吐Is.
鵬0 vadovauj叫is Lietuvos
16. Ja面eji pohicijos rimりai priim印lii it i ra吐伽miiii
pohicijos generalinio komisaro 2015 m. spalio 27 d. 1 ikymo Nr. 5-V-960,， I Lietuvos
spubl如s policijos 叱m可4 it jaun可q policijos 叱in可4 加ostat 四tvirtinimo" jaunujU pohicijos
叱m可4VI skyriaus nuostatomis.

UI SKY]町Us
POLIClJOS吐NI的UIRJA切叩四 POLICIJOS RM匂UMOKYMAS, EGZA1'iIひ叩
ORGA]皿ZAVIMAS, LAIKYMAS KR VERTD江M匡S
17.Koordinatoriai organizuoja policijos rm可11 （言i nuostata netaikoma buvusiems 四licijos
oarei血nams it vat民S 加Iiciios 叱m苗加I司 ir jaunuju 加licilos 叱in可umokymus. Mokymai
organ四ojami ne reiau 畑ip ka喚 per 3 menesius. St nuostata neta広oma mis atvejais, jet per
nurod血Iaikotarpj nera gauta asmen, k面e non tapti policijos 叱in可ais p鵬抑LI・
18. Koo司inatoriai ne rei叫 kaip kar餌 per metus polic加s rem可ams 0唱anizuoja
kvalifikacijos tobulinimo kursus.
19. Koordinatoriai nuolat kompiu加面可e laikmenoje fiksuoja policijos 叱m可Uye氷los
rezulu吐us, vykdyi叫 mok抑 , kvalifikacijos tobulin油0 kurs4 in eg 知II一 vykd皿0 lail. Kas
pusmet （止i liepos 5 dienos) atsk前叫叩ie ye止los rezultatus ir vykdytus mok押us pate正ia
Klaiメdos apskr. VPK koordinatoriui.
20. Darb旦 su jaunaisiais policijos 元m可ais organ伽oja Klaiメdos apskr. VPK 吐 jaun可り
policijos 叱m可U 四ikl paskirti a加水ingi 血uk頃riniU 胆daliniU 馴証eig加ai:
20.1. ye旧a vykdoma vadovauj antis jaun可り policijos 叱m可り nuosta句 IV it V skyriais;
20.2. kas pusm叫ataskai叫 apie jaun可qpolicijos rぐm可LI ye旧4 叫teikia Klaiが日os apskr.
VPK Iwo司山孤oriui.
21．川aiメdos apskr. VPK koordinatorius gay磐ki切di面uipolicijos rm可us 興鵬嶋 kurie
1致lau叫 mokymo kurs, o昭an伽oja 血uk切riniuose policijos 胆da肋iuose eg田minus. Eg 里mine
jvertinamas policijos r面可Upasirengimas it tin細inumas atlikti jiems pave血is tiinkcijas.
22. Egzaminus pri面a komisija, sudaワta i9 4 policijos 四化1帥nil, 叫ki曳 Klaipdos
apskr. VPK v嫡bUnko j響山抑U.
23. Eg狙minai organizu可ami pagal porei叫， bet ne daniau kaip kar餌 jketv叫． Egzamino
山叫 Ia喚ir vi喚nustato komisijos pirminink叫 ojo nesa叱一komisijos pirminink4 pavaduojantis
narys.
24. Komisijos sekretorius 叩ie eg 里m加 laikymo 面 , lal糎 it vi叫 日smen加5,
laikysiantiems policijos 叱inりり egzam映ir komisijos n面ams prane弘ne 元liau kaip prieg 14 dien
止in山加りtoseg 田ininod吐Os. Inform日cija gali 加tite南ama elektronin叫rygiU (el・p鵬to) p昭alba.
25. J komisijospo如jkvi叱」副ma tie daugiau kaip 15 pretenden叫 norm と叫 laikyti policijos
唾m可Ueg 里in映． A皿uo， 四geidaujantis laikyti eg 里min, 吐vykda町as i komisijos po師dj privalo
加叱ti asmens 即atyb patv面nantj dokumen喚 irjjp吐eikti komisijos sekretoriui.
26. Policijos 陣in司4eg田minas susideda i喜 dviejU dali4 一 I叩rini4 当niU 叫ikrin加0 (testo
ra獣u) ir prak加叫 1師此i4 jvertinimo (prakt斌吐duotis). Eg狙min te輿 rengia policijos 叱m可LI
eg狙in一 komisija. Turi bti 血1届flu協 paren皿 testo ir praktins 吐duoties kontidencialumas.
Testas in pロ止tinと u 鱈uotis rengiami pagal patvi市喚policijos rmりり mok抑0 program.
27. Policijos 比m可Ueg 盟min4 teonini4 乏iniU patikrin血o vykd抑as:
27.1. Policijos 叱m可UegzaminU te喚 sudaro 20 klaus血Uit trys atsakymり 1kiekvien4
klaus加4y面助価． I 四此ngt旦 at＆止抑uj klaus如us vienas at＆止ymas yra 加isingas. A加止yd加nasi
klaus加 ,ew狙minuojamasis atsakymU lape turi nurodyti 山止ym, kuris, jo nuomone, yra
teising邸． Testui 川山iskiri印ma 20 mm 叱hi．加iekant 如叫 naudotis teisine literal山罵 uhd鋤5 at
kitomis pagalbinemis informacinmis at rygio priemo叱mis drau此iama・
27.2. Testo it at翫Ik抑ulapuseg 田minuojamiesiems i女lalina komisijos sela肥tori眠
idalinus visiems praded印rnas skaにiuoti testo atlikimo laikas・
27.3. Eg狙minuoj印rnajam all如ste喚as pasibaigus testui atl如skirt馴m laikui, komisijos
sekretonius su肥nka testus is juos pati屈na. Testas laikomas i凱aikytu, jeigu egzaminuojamasis
a加止e!15 klausim叫． Teisin即iat翫dcius j15 testo klausim, vertin印ma 7 balais; a加吐血sjlト17
klausimus, vertin副ma 8 balais; at闘永ius j Iレ19 klaus面us, vertinama 9 balais; a加 kius i 20
klausim, vertinama 10 bal4.

27.4. Komisiios n面ai 回1 叫tikrinti. at komisijos sekretorius teisingai pati届no testo
at闘止vmus. Komislios Sc加肥torius 加licijos remと ju egzaminu protokolo testo vertinimo lentel句e,
kiwi yra sude山町oji policijos rem可Uegzamino prototio aus, 導昭0 egzammuojam明Uvaraus it
paw如es bei testo vertinimo rezul叫115(5 画edas).
27.5. Komisijos pirminink 喝 0j O ne繁tnt 一 komisijos pinninin垣 pavad画antis narys,
匹おkaito vis4 e即知ninu可am可り eg 狙mino n晒tu 氏2ultatus.
27.6. 1言Ia南usiu eg狙m一価叫laikomas egzaminuojain邸is, kuria atlikむiste唯is jvertinセIs
7, 8, 9 it 10 batais （叫）.Egzaminuojam可'I 乏inios vertin糾rnos degimties bal4 sistema: 1, 2, 3, 4, 5, 6
balai (-as) ,,nepatenkin印rnai"; 7, 8 batai 一，遇erai"; 9, 10 加】ai (-)一 一Ia加1 即mi".
28. Pr政tini4 i四吐叫 patikrinimo eg田min4 turi tei巽 laikyti tie asmenys, k面り testo
rezuttatai jvertinti ,,ge面、’it,, labai gerai"
28.1. Praktini4 j四吐iq pati屈nimo eg田mino metu egi狙minuojamiesiems pateiki印ni
traukti eg里mino bilietai. Eg御U一bilietus rengia policijos 悼m可uegi田minu komisija. Egzaminu
bili血i sudaromi i§ 1 praktines situacijos 叩rendinio ir 危ins prievartos, kovini4 ye正sm4 bei
speciali可'4 priem面up助audoj如。叱monstrav面0.
28.2. Asmenys eF知ninuojami 乏α脱iu individualiai. Egi狙minuojam可4 ciii敬umas
nustatomas p昭ala民叱l.
28.3. Kiekvienas eg田minuoj印rnasis i駈aukia atski典 eg 田mb'り bili喚 irturitei巽 ne
m吐iau 画p 10 minui4 ruotis pn南ini4 1如雌iU eg 知nino laikymui. Egi里mino bilietas gali b皿I
traukianias tik vien4 ka喚・ Pasiruogimo metu naudotis teisine litera加ra, 吐ra甑is ar kitomis
pagalbin亡mis informac吐misarry喜io priemonemis drau曲I印 'a. Pasibaigus pas加鵬面ui skirt馴m
Ia如i komisijos sekretoriaus kvietimu eg 里mi加ojamasis privalo prad酬 laikyti egi狙min ・
Eg 里m血uoj馴皿asis, atsisa取s laikyti eg里mi叫laikomas pロ止tinio egzamino nei喜】aikiusiu.
28.4. Ba!践s laikyti praktini4 1四吐i4 egi狙ml叫 egzamino bilie叫 ir isた臨us, pad町皿S
ruo引加山 egi田minui, e留知ninuojamasis pasi葺慮o it pa.lieka komisijos sekretoriui. Urai弘i laikomi
priedu prie eg 狙min komisijos protokolo.
28.5. Kiekv!enas komisijos nai了se臣里minuojam可u 乱n価 per praktin叫1師此iu egi旧mi叫
vertina 回ivid叫Iiai 一 nuo 1 面10 balU. Blogiaus山vertinimas yra 1 bal眠geriausias 一 10 ぬl.
29. Egi母minu可am薗り乏m価 vertina policijos 元m可Uegzam一komisija 吐d細ame
pos加yje．民le留知nin rezulta鯛 komisija 戸ima I如司4paprasta 回糾山uguma. Balsams
pasidalijus po lygiai, temiamas yra komisijos pirmininko balsas.
30. I§taikiusiu policijos 叱m可opロ山tiniり 1師吐iu eg狙m叫 届komas asmuo, kurio
山水ymas jvertin如 ne m吐iau nei 7 加lais. Egi田mbiu可am可0 jvertinimas jn必omas 1 policijos
他m可り eg里min komisijos I郵ad臥6 priedas）・
31. Policijos r亡m可qegzamin4 komisijos i喜vad pasira和 vlsi komisijos darbe daiyvav早
komisijos nariai it komisijos seki岨onlus. Policijos 元m可4egi狙min4 komisijos I郵ada saugoma
Klaiが幻as apskr. VPK V町PS kancelianijos archyve・
32. Egi狙m一にnil加加I 声昭kelbiami pasi加1即S policijos 元m可り egzaminり komisijos
PC蹄叱'UI.
33. Komisijos sekretorius asmenims, 面kiusiems policijos rem可り eg狙min, i9鵬C
policijos 比m可り egzaznin4 komisijos I喜vados igra醐 it pasira和（7 pried鵬）・
34. Asmuo, i詞a山拳 mokymo kurs, 回iau neigta眠5 policijos 元m可oegi狙mino, 回Iii
胆kartotinai laikyti vie叫 ka喚 per 6 menesi4 iaikotarpj, nekartoj加t mokymU kun刃． Pasibaigus 6
mnesiり tenninui, eg田minas gali bti perlaikomas 詳ikartoti面 1蜘ausius mokymo ku叫．
Eg乙肋nina perlaik皿o skaiius yra neribojanias.
35. Jei 四licijos 叱mりas i§klau師 kvaliflkacijos tobulin血0 kurs, 碗iau nei lai policijos
iau drau此iama atlikti
m可oegi mino, su juo savanorigkos veikios sutartis nenu uki馴rim,
田van山ki§ko patruliavimo fiinkcij

IV SKYRJUS
BAIGIAMOSIOS NIJOSTATOS
36. Klaiメdos apskr・ VPK koordinatorius 肥昭ia emn印in可4nietu(Ipusm暁to 面 liepos 5 d・）
ye止los ataska汝Is 叩ie Klaiメdos apskr. VPK policijos 一可us ir jaunuosius policijos rm可us ir§ i4
inform加ij4 kaupia Klaiメdos 叩skr. VPK \T PS ele駈oninje laikmenoje.
37. Klaiメdos 叩skr. VPK koordinatorius n昭aliojanとius, sugadintus 加licijos 叱m可u
叫りm司血us saugo ir naikina LieWvos 即spubi如S 柵1郵山Unustatyta tvarka・
38. Policijos 叱m可Uir jaun可4 policijos rm可り veikia linansuojama i9 valstybs biu吐etc
Policijos departamentui prie Vidaus 化如垣 mini血rijos skirtU I蕊 ,i雪 spec iali叫 kovos su
nusikaistamumu ir tei帥tvarkos p吐eid面ais fondu le§, savivaldybi4 skiriamり t面'mniり '蕊uir
a欧x面ijUI醜4.
39. Uz aktyv dalyvavim4 ye旧oje, iniciatyvち tinkam4 parei別 ir pavedim4 atlik面4
policijos rmjai ir jaunieji policijos 叱m可aiskatin印rniKlaiメdos apskr. VPK vi盛ninko pad鰍Os
ra喜加is, atminimo dovanomis ir kt.

PAT VIRTINTA
Klaipedos apskrities vyriausiojo
policijos komisariato virgininko
two m. sausto町a・ lsaKymu Nr5U-V －つd
ASMENU, NO斑N亡K] TAPTI 風AlP血DOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO
POLICIJOS KOMISARIATO IR STRKTVRINIU PADALINIU POLICIJOS 晒M立JAIS,
MOKYMO PROGRAMA
Pretendentas, parei喜k早s no叫tapti policijos 元m可u bei aktyviais veiksmais padeti policijai,
privalo i喜laikyti egzamin, i敬lausgs mokymus 喜iomis temomis:
Valandq skaičius
Dalyko turinys
(pagrindiniq temq pavadinimai)

teorija !

praktinis
mokymas

1. Pagrindiniai policijos uždaviniai. Teisės aktai, reglamentuojantys
policijos veik14. Policijos pareigūno teisinis statusas.
2. Policijos pareigūno arba policijos rėmėjo bendravimas su teisės
pažeidėjais, nukentėjusiaisiais, liudytojais, ivairią socialinią grupiti
asmenimis. Etikos reikalavimai.

0,5

_

0,5

0,5

3. Policijos rėmėją veiklą reguliuojantys teisės aktai. Policijos rėmėją
teisės, pareigos, specialiqją priemonią naudojimo tvarka.
4. Nusikalstamas veikas ar kitus teisės pažeidimus darančią asmeną
tikrinimo, sulaikymo, pristatymo i policijos istaigą taktika. Ivykio 1
r
,
vietos apsauga.

1

_

—

1,5

_

1

0,5

1

5. Itikinimo priemonią, fizinės prievartos, gaunamqją ginklą naudojimo
policijos veikloje.
6. Pirmoji privaloma medicinos pagalba ir jos teikimo principai.
7. Pagrindinės žmogaus teisės, laisvės ir pareigos.

0,5
1

8. Administracinės ir baudžiamosios atsakomybės pagrindai.
Ig viso:
Egzaminas

11

1

—

4

4
1

Pastaba. Asmuo baigqs policijos 比m可4mokymus ar policijos 比m可4kva!ifikacijos tobulinimo
kursus, laiko teorini4 乞mniり ir praktiniU j四d乞1り jvertinimo egzamin4. Jo metu vertinamas policijos
比m可upasirengimas ir tinkamumas at!ikti jiems pavestas fnkcijas.

Klaiメdos apskr. VPK 叩licijos
肥m可4ir jaun可Upolicijos 叱m可'4
ye加os organizavimo taisykli4
1 priedas

かard町 irpavar虚di凄iosiomお ra泌m司
曾in．山切， gj四enamoji vieta)
Gレboviet, paルigos, telefonas)
Klaiが刈Os 叩skr. VPK
VI博ininkui
PRA甑'MAS
D血LI'剥由Mu 豆OI POLICLJOS R宣M血Us
m加り
Klaiメda
臼愈軸u mane priiinti j Klaiメdos apskr. VPK policijos 叱m可us, 加kreipiant i 幻aIメdos apskr. VPK
伽向加'0円伽dn泳司

Prisidesiu prie policijos vykdom4 fnkcijり：吐加iais Ve恥mais, kita parama (tink別n4 pabraukti)
加j加tap田り用旧 jq 叩め承毒川I)

Ank諸iau vidaus tarnybos sistemoje nedirbau, dirbau (tink印rn 胆braukti)
加idi冗収り m欧崎両肥山p加山岬 pob叫muk 叫 do,加S皿勿川1ek4加0 mo加叫， 『加り叱tarり加加mID加叫削

Su Lietuvos Respublikos policijos 元m可りト加かm叫 reglamentuoj即 iu policijos 陣m可'4
ve旧4bei policijos rm可Unuosta叫肥ikaiaviinais susip吐inau ir jsipa肥igojujuos vykdyti・
PRIDEDAMA:
1. 3x4nuo伽ukos (be uniformos), 2 vnt・
2. Paso 伽si叩is su nuotrauka）町ba asmens tapaty屍s ko血1おkopija 伽読初叫p功raI4畑

かard町か四叩辿)

ゆaraas)

Klaiメdos 叩skr. VPK policijos
元m可叫 irjaun切Upolicijos rm可u
veildos 叫anizavimo 面sykii
2 priedas
かmd零・ pavar叱扉直iosiomis raic記m司

曾m・山ta, 幻venamosios vietos 卿hsas)
(mokykios声ivadinim町, kiasり
Klaiか幻Os apskr. VPK
virininkui
PRA喜YMAS
n血LPRJ血MIMOI JAUNUOSIUS POLICIJOS 蛇M山US
仲Ui)

Klaiメda
Pra甑u mane priimti 1 Klaiメdos 叩skr. VPK jaunuoju policijos rm可u. Sujaun切4 四licijos
元m可Unuostal面5 SUSiP価na叫!抑areigojujuos vykdyti・

伽r凶回

伽M加， pavar'個

晩V (GLOB血助SIJTIKIMAS_ __ _
_
DEL VAIKO DALYVAVIMO JAUN J( POLICIJOS REMEJV VEIKLOJE

Sutinku, kad mane
('ル加． S如鵬 yard画pavar り
叫 kad jo/jos nuotraukose, filmuotoje
dalyvaul叫」aun切Upolicijos 元m可4ye加oje ir neprie乱me此iagoje 吐蝕sue舞嶋 vai上o atvaiz山昭， k面s yra susijs sujaun切upolicijos 元m可q renginiais, b叫
skelbi印rnas (vie馴namas) policijos i staigos tinklalapガe. Su jaun切U policijos r面可U nuostatais
susip必nau.
(t 叫ar glob加yard同p四anた， Li加a ir para動り

Kia晒dos 叩skr. VPK poticijos
叱in可Uirjaun切4policijos rem可u
ye旧Os organizavimo taisykliu
3 Priedas
ANK玉TA

価回
Vieta
釦to nu叩aukai

伽n加pavaroり
Ankel皿 pildoma rank＆い声面S押 .
Ivisus 日ausimus pta和me atsa印1 叫mnmn一WI喜samiai. iu叫p山1畑info血叩ija 一1 加ii 叫1面nit
S甲moningal nusi印旧印も日叫cikus netlkras ガnias． 心a切di山torn 叫ib面叫mesい・

血NIOS APIE AS141田NJ
1.G血imo data
2. Gyvenamoji vieta
3. Ankstesnes gyven印的osios vietos
仲'p1町加tiniosios)
4. Apsisprendimo tapti policiJos rmju motyvai
5. Karo prievol
Qel atli肋te, nuroみ畑e 山('7, 肋ri可ル如叫肋riuome肥S 威切
6. I喜silavin油as it specialyb
7. Arb四ote 1I'9加s administracine tvarka?
伽I (alp, んdl か uz 句
8. Kuo prisidesite prie policijos vykdomos veikios?
9. Nurodykite du asmenis (tie giminaiとius), kurie Jus p吐jsta tie in吐iau kaip 3 nietus it gali Jus
charakterizuoti (var山隅 pavard ， 留venamoj i vieta, 似efonai):
1.
2.
u2.N皿司ykite Jums p嘆stamus vidaus 肥I同叫sistemos p印tiい加us (var&縄四varde, policijos
jstaiga, kurioje di山apaにignas, Jo 四化昭os, ben山raviino motyvai):
1.

2.
Pateikta informacija teisinga
かarcわ ral叱四van刈

ゆanバー

KIaiが司Os 叩sb. VPK policijos
叱m可叫 irjaun可り policijos 叱m可4
ye旧Os organizavinio Ia町kli4
4 priedas
TVIRTIN U
Klaiメdos apskr. VPK
VI鵬ininkas
(sか習ん臨?.'房0四山/kilo pavadi屑mas)
(yard町， p四町山 para 司

TEHUMAS
いUI扇戸叩山い）

20

metu

men.

d．即utas
か『d冨 paw町山， gun加。山ta)

血胆nam叫1町Vルtas 如iesas)
・ p鵬ymas priimti j Kiaipdos 叩skr. VPK
policijos 叱m可us, nukreipia瓜 I 幻aiメdos apskrities VPK
向rid加H廊声扇所而。声rvadi加mos)
民I pretendento j policijos rm可us tarpininkauja 幻alメdos apskr. VPK
p剖reig血as 什）
(ward叫声van丸 pロreigoり

向ru加山加四回加opのd層inns)
Patikri■皿S pretenden加 ■usta加Ia:
Vardas pavarde (gim面o data)
Motyvai ir 叱mm面。血9is
Teistumas/ administracinis 加ustumas
Egzamino jvertinimas

Ass由elgiant j tai, kad kandida価 atitinka Lietuvos Respubi如S policijos rm可4 i statymo 7 str.
reika厨面us bei vadovaujantis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2015 m・ spalio 27 d. ！銀Nr. 5-V・960,，民I Lietuvos 肋叩ubi如s poticijos 叱m可4 nuosta山 patvirtin面o" 25 punkto
reikalavimus, s i U 1 a u:
i KIai叫編os apskrities VPK

1. Priimti
かαd叫 p卯町刈
policijos rとm匂us, nuki肥ip'加ti Klaiメdos apskr. VPK

(stru七如而opα伽川op卯 Ii屈mas)
2. I
記uoti

(var"町 p四α刈
policijos rm可op曲皿可面 ,atp吐inimo 加nkl, liemen早 su U白ra血，即licijos rmりas".
ゆare如加pa,で蜘り

いαas司

(ward四 p.四ァ刈

I(laiメdos apskr. VPK policijos
元m可Uirjaun切Upolicijos reni可U
ye加Os 0瑠anizavimo taisykliり
5 画edas

伽'.4風pava庇直直加siomis raic抱mis)
(gim．山ta, gj四enamoji vieta, tel.)
但け加viet, pロ肥昭り＆ teL)

幻dひ紀os apsk工 VPK
virininl&
PR鵬YMAS
D血L SAVANORI喜KOS VEIKLOS SIJ毛昼汀IES IR
POLICIJOS 就M町OPA之YM幻IMO PRAT耳SIMO
G加り
Klaiメda
pfl鳶au pr吹sti savanori甑os veikios sutarties Nt・
叫りm可血o Nr.

galioji叫

gab可血4ir policijos rem可。

metams・

Mano p鵬ymo moりッaiyra 駈e:

PRIDEDAMA:
1. 3x4 nuotrauka, 1 itt.
2. Policijos rem可Op吐yin可it口鵬 Nt.

伽尼山 p四an削

伽一同

Klaiメdos apskr・ VPK policijos
元m可4ir jaun可Upolicijos 叱m可U
ye汰los organizaviino taisykli4
6 prie山昭
POLICIJOS 雌M良円EGZAMI1円KOMISIJOS
ISVADA
D血L EGZAMINO REZIJLTAT
声('2回
Kialか幼a
Vadovau山町asi Lietuvos Respubi如s policij叫元mりUjstatymo 3 str. 6 d・， policijos
叱m可り eg盟minU komisija n u t a r e :
patvirtinti 言iuos eg皿mino rezultatus

EH.
Nr.

Egnuninuoto asmens vardas,
pavarclė

Testo rattu
-pfertinimas
(balais)

Egzamino
Prak1/11k1
igadžiu
jvertinimas
(balais)

Bendras egzarnino
rezultatas
(balais ir
i§laikeneiglailcė)

1.
2.
3.
4.
5.

Komisijos pirmininkas
い町d同

mm加四叩碑」

伽m覇り

hαd山四相nり

いα叫ー

伽川加． 四叩'.0切

4り心一J

伽'.4山，声町刈

Komisijos n面ai

Komisijos sekretorius

KIaiメdos 叩skr. VPK policijos
元m可4irjaun可upolicijos 叱m可u
ye旧as organizavimo taisykliU
7 priedas
POLICIJOS 就M良flJ EGZAMINU KOMISIJOS
IgVADOS I喜RAgAS

斥k回
Klaiメda
Vadovaud印nasi Lietuvos 恥spuN如s policijos rm可Ujstatymo 3 str. 6 d., policijos
叱mりUegzaminq komisija, susidedanti ig komisijos nan り：
山3m'呼加 n&i 叩d叫四皿xi叫h盛叫． k皿向醗」叫画mbhk鵬）

nuta元声加in加ti asmens pasirengim4 ir tinkamwnq atlikti poli噂。叱in可o inkcijas:
(Policij叩悼RI司Ueg田皿叫加町山iojo vard眠 p四ar曲）

balu (-ais, －の

五nios jvertintos

Koinisりas seic肥torius
ゆwdas)

什αd一四叩叫J

