
KRETINGOS MARIJONO DAUJOTO PAGRINDINĖ MOKYKLA 

 
 

Programos pavadinimas Jaunųjų policininkų mokyklėlė  

Programos  trukmė 2015 metai 

 

Programos trumpas 

apibūdinimas 

 
Jaunųjų policininkų mokyklėlė – tai asociacijos „Novi Homines“ ir Lietuvos 

policijos organizuojamas respublikinis projektas, kurio metu moksleiviams 

suteikiama galimybė iš arčiau susipažinti su policijos, teismų ir kitų 

teisėsaugos institucijų darbu. Projekto užsiėmimų metu moksleiviai sužinos 

apie teisėsaugos struktūrų karjeros galimybes.  

 

Programos tikslas -  Skatinti moksleivių domėjimąsi policijos veikla, 

gebėjimą vertinti savo ir draugų elgesį;  

 Pasidalinti gerąja patirtimi, pritaikant žinias, įgūdžius iš įgyvendinto 

„Jaunųjų policininkų mokyklėlės“ projekto, kurį organizuoja Asociacija 

„Novi homines“ ir Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. 

Programos 

vykdytojai/organizatoriai 

Asociacija „Novi homines“ ir Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos 

komisariatas 

Programos vadovas/ 

Koordinatorius mokykloje  

Vitalija Kniukštienė, socialinė pedagogė 

 

Programos dalyviai 14-16 m. mokiniai  

Numatomas rezultatas(-ai), tęstinumas  

Numatomi rezultatai: 

1) Moksleiviai susipažins su policijos pareigūnų darbo kasdienybe, įvairiomis pareigybėmis įmonėje, 

policijos pareigūnų įvairių skyrių veikla iš vidaus, šios profesijos privalumais;  

2) Formuosis moksleivių komandinio darbo įgūdžiai;  

3) Bus organizuotas tturiningas nepilnamečių asmenų užimtumas per mokslo metus;  

4) Bus sudarytos palankios sąlygos moksleiviams dalyvauti mokymuose su bendraminčiais;  

5) Kiekvienas moksleivis galės tapti jaunuoju policijos rėmėju; 

6) Moksleiviai gebės teorines žinias taikyti praktikoje;  

7) Moksleiviai susipažins su dažniausiai pasitaikančiais nusikaltimais, jų sudėtimis; 

8) Vyks konstruktyvus  policijos pareigūnų bei moksleivių bendravimas; 

9) Formuosis  teigiamas moksleivių požiūris į policijos instituciją; 

10) Jaunieji visuomenės nariai paskatinti įsijungti į aktyvią prevencinę veiklą, praneš apie daromus          

nusikaltimus ir ateityje taps policijos pareigūnais. 

Programos tęstinumas:   

Projektą ”Jaunojo policininko mokyklėlė” planuojama įgyvendinti 2015-2016 m.m. 

Informacija apie 

programą  

http://www.daujotomokykla.lt/veikla/projektai-2 

 

http://www.daujotomokykla.lt/veikla/projektai-2


 

 

 

 

 

                               Veikla      Atsakingi Įgyvendinimo 

terminai 

Priemonės/uždaviniai 

1. Veiklos, su kuriomis planuojama supažinti jaunuolius, 

dalyvausiančius JPM projekte:  

1.1. susitikimas su VPK vadovu;  

1.2. policijos rūšys ir veiklos;  

1.3. administracinės bei baudžiamosios teisės pagrindai; 

Paskaita tema „Nepilnamečiams taikoma administracinė bei 

baudžiamoji atsakomybė”;  

1.4. supažindinti su judėjimo ,,Jaunieji policijos rėmėjai” 

veikla;  

1.5. pažintinė ekskursija į policijos patalpas 

 1. už 1.1, 1.2, 1.4 p. 

vykdymą atsakinga 

Klaipėdos aps. VPK 

VTV PS specialistė 

_____________ 2. už 

1.3 p. vykdymą 

atsakingi asociacijos 

atstovai 

Kovo mėn.  

(2 užsiėmimai) 

- suderinti diskusijų vietą; - suderinti 

laiką dėl ekskursijos su policijos 

darbuotoju; - supažindinti dalyvius su 

policijos rūšimis; - paruošti pristatymą 

apie jaunųjų policijos rėmėjų veiklą; 

2. Klaipėdos aps. VPK atitinkamuose PK supažindinti su 

prevencijos pareigūno veikla:  

2.1. vykdomo „Saugi kaimynystė” projekto veiklos 

pristatymas;  

2.2. administracinės teisės pažeidimo bylos - maketo 

pristatymas (informaciniai registrai, procesiniai 

dokumentai, viešas bylų nagrinėjimas ir pan.).  

3. Supažindinti su Klaipėdos aps. VPK Kriminalistinių 

tyrimų skyriaus (toliau – KTS) vykdoma veikla. 

 4. Baudžiamosios bylos - maketo pristatymas 

(informaciniai registrai, procesiniai dokumentai, atlikimo 

tvarka ir pan.).  

5. Supažindinimas su advokato (gynyba) vykdoma veikla. 

6. Supažindinti su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 

vykdoma veikla. 

Už 1,2,3,4,5 punktų 

vykdymą atsakingi 

Klaipėdos apskr.. VPK 

deleguoti specialistai 

už 6 p. vykdymą 

atsakingi asociacijos 

atstovai 

kovo mėn.  

(2 užsiėmimai),  

balandžio mėn. 

 (2 užsiėmimai) 

- suderinti su Vilniaus aps. VPK 

Vilniaus m. pirmojo PK VPS vadovu, 

kad skirtų atsakingą darbuotoją, kuris 

supažindins su vykdomomis veiklomis; 

- suderinti su KPV, KTB ir vadovais 

laiką, vietą. 

7. Supažindinti su Klaipėdos 2 apygardos (ar apylinkės) 

prokuratūros vykdoma veikla (ikiteisminio tyrimo 

Už 7p. vykdymą 

atsakingi asociacijos 

Balandžio mėn.  

(2 užsiėmimai) 

- suderinti tikslų laiką ir  vietą; - 

parengti prezentacijas, video medžiagą; 



organizavimas ir vadovavimas; ikiteisminio tyrimo 

pareigūnų veiklos kontrolė; palaiko valstybinį kaltinimą 

baudžiamosiose bylose; kontroliuoja nuosprendžių 

pateikimą vykdyti bei jų vykdymą ir pan.). 

 8. Supažindinti su Valstybinės teismo medicinos tarnybos 

vykdoma veikla (mirusiųjų žmonių kūnų, gyvų 

nukentėjusiųjų asmenų, DNR bei kitos ekspertizės ir 

tyrimai). 

atstovai;  

už 8 p. vykdymą 

atsakingi Klaipėdos 

apskrities VPK 

deleguoti specialistai 

9. Supažindinti su Klaipėdos aps. VPK Kelių policijos 

policijos biuro (toliau – KPB) vykdoma tarnybine veikla 

(tyrimai dėl nusikalstamų veikų eismo saugumui ir pan.). 

10. Supažindinti su Klaipėdos apygardos probacijos 

tarnybos vykdoma veikla (Teismo sprendimų vykdymas; 

Pagalba nuteistajam integruojantis į bendruomenes; 

Nuteistųjų elgesio kontrolė, stebėsena bei priežiūra ir pan.). 

11. Apsilankymas įstaigoje, ribojančioje žmogaus laisvę 

(pvz., areštinė). 

Už 9,11p. vykdymą 

atsakingi Klaipėdos 

apskrities VPK 

deleguoti specialistai;  

už 10 p. vykdymą 

atsakingi asociacijos 

atstovai 

Balandžio mėn. 

 (1 užsiėmimas)  

 gegužės mėn.  

(2 užsiėmimai) 

- suderinti su Klaipėdos apygardos 

probacijos tarnybos atitinkamo miesto 

skyriumi dėl tikslau laiko ir vietos - 

suderinti su Klaipėdos ap VPK VTB 

Areštinės ir konvojaus padalinių 

viršininkais dėl apsilankym laiko 

12. Supažindinti su vykdoma teismų veikla: 

 12.1. apsilankymas viešajame teismo posėdyje;  

12.2. Klaipėdos apygardos teisme ir/ar Klaipėdos apylinkės 

teisme.  

13. Dalyviai paruošia pristatymą – mini projektą pasirinkta 

teisine tema, suderinę su Asociacijos atstovais bei klasės 

auklėtojais pristato savo mokymosi įstaigose klasės 

valandėlės metu. 

14. Supažindinti su:  

14.1. Patrulių rinktinės (toliau – PR), kinologų tarnybine 

veikla;  

14.2. Mobilios kuopos tarnybinė veikla;  

15. Apsilankyti: 

15.1 Vilniaus raitojoje policijoje; 

15.2 Vilniaus kinologų centre; 

16. Galimybės tapti policijos pareigūnais pristatymas  

17. Diskusijos - pokalbiai temomis: „Gerbti įstatymus 

negerbiantį”; „Pagarba pareigūno darbe” „Psichologiniai 

pavojai policininko darbe” ir pan.  

Už 12,13p. vykdymą 

atsakingi asociacijos 

atstovai 

Gegužės mėn.  

(2 užsiėmimai) 

- suderinti su PR, MK, vadovais laiką, 

vietą. - suderinti, kad skirtų atsakingą 

darbuotoją, kuris supažindins su 

vykdomomis veiklomis - suderinti dėl 

diskusijų- pokalbių laiką ir vietą 



18. „Korupcinės apraiškos policijoje”. 

19. Dalyviai spręs baigiamąjį žinių patikrinimo testą.  

20. Dalyvių anketavimas.  

21.Veiklos apibendrinimas aptarimas. 

 22. Pažymėjimų įteikimas. 

Už 18,19,20,21p. 

vykdymą atsakingi 

Klaipėdos apskrities 

VPK deleguoti 

specialistai ir 

asociacijos atstovai 

   Birželio mėn. 

 (1 užsiėmimas) 

- paruošti baigiamąjį testą, anketas ir 

pažymėjimus 

 



 


