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LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS
ĮSAKYMAS
DĖL VIDAUS IR IŠORĖS EKSPERTŲ PASITELKIMO PEDAGOGINEI VEIKLAI TVARKOS
APRAŠO PATVIRTINIMO
2019 m. sausio d. Nr. 5-VVilnius
Siekdamas tobulinti šalies policijos darbuotojų parengimą ir mokymo procesą:
1. T v i r t i n u Vidaus ir išorės ekspertų pasitelkimo pedagoginei veiklai tvarkos aprašą
(toliau – Aprašas) (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. vidaus ekspertai, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos policijos generalinio komisaro
2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 5-V-287 „Dėl Vidaus ekspertų pasitelkimo pedagoginei veiklai
vykdyti sąrašo patvirtinimo“, 2019 m. pedagoginei veiklai ir jos tęstinumui užtikrinti pasitelkiami
netaikant Apraše nustatytų atrankos reikalavimų;
2.2. Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir specializuotų policijos įstaigų
darbuotojai Policijos įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo Lietuvos policijos mokykloje,
Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centre, Lietuvos kriminalinės policijos biure ir dalyvaujant
projektuose 2019 metais plane nustatytiems prioritetiniams mokymams įgyvendinti 2019 m. gali
būti pasitelkiami netaikant Apraše nustatytų atrankos reikalavimų.
3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos policijos generalinio komisaro 2015 m. kovo
6 d. įsakymą Nr. 5-V-246 „Dėl Ekspertų pasitelkimo pedagoginei veiklai tvarkos aprašo
patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.
Policijos generalinio komisaro pavaduotojas,
atliekantis policijos generalinio komisaro funkcijas
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Rimantas Bobinas

PATVIRTINTA
Lietuvos policijos generalinio komisaro
2019 m.
d. įsakymu Nr. 5-VVIDAUS IR IŠORĖS EKSPERTŲ PASITELKIMO PEDAGOGINEI VEIKLAI TVARKOS
APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vidaus ir išorės ekspertų pasitelkimo pedagoginei veiklai tvarkos aprašas (toliau –
Aprašas) nustato vidaus ir išorės ekspertų pasitelkimo planavimo, atrankos ir pasitelkimo tvarką.
Aprašo tikslas – tobulinti policijos įstaigų darbuotojų parengimą ir mokymo procesą pasitelkiant
ekspertus Lietuvos policijos mokyklos, Lietuvos kriminalinės policijos biuro Kriminalinės
žvalgybos mokymo centro ir Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro organizuojamiems
mokymams įgyvendinti.
2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:
2.1. Išorės ekspertai – fiziniai ar juridiniai asmenys, teikiantys pedagoginės veiklos
paslaugas ir įrašyti į Pedagoginės veiklos išorės ekspertų sąrašą.
2.2. Vidaus ekspertai – policijos mokymo įstaigos atrinkti policijos įstaigų darbuotojai
pedagoginei veiklai vykdyti ir įtraukti į Pedagoginės veiklos vidaus ekspertų sąrašą.
2.3. Pedagoginės veiklos išorės ekspertų sąrašas – policijos mokymo įstaigos pasitelkiami
išorės ekspertai ir apie juos bei jų vykdomą pedagoginę veiklą kaupiami susisteminti duomenys.
2.4. Pedagoginės veiklos vidaus ekspertų sąrašas – policijos mokymo įstaigos atrinkti
policijos įstaigų darbuotojai pedagoginei veiklai vykdyti ir apie juos bei jų vykdomą pedagoginę
veiklą kaupiami susisteminti duomenys.
2.5. Policijos mokymo įstaiga – Lietuvos policijos mokykla ir specializuotos policijos
įstaigos, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka suteikta teisė organizuoti ir vykdyti profesinį mokymą
ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo renginius.
2.6. Pedagoginė veikla – dėstymas policijos mokymo įstaigoje pagal pirminio profesinio ir
tęstinio mokymo programas; programos rengimas, kai eksperto individualiai (savarankiškai)
rengiama nauja arba iš esmės atnaujinama mokymo programa ar jos modulis; naujos arba iš esmės
atnaujinamos mokymo medžiagos rengimas; naujos arba iš esmės atnaujinamos mokomosios ar
metodinės mokymo (atmintinė, rekomendacijos ir kt.) medžiagos rengimas; pratybų organizavimas;
tiriamoji veikla; pranešimų skaitymas konferencijoje ir kt. veikla, skirta pirminiam profesiniam
mokymui ir Policijos įstaigų darbuotojų metinio kvalifikacijos tobulinimo plano įgyvendinimui
užtikrinti.
2.7. Ekspertų pasitelkimo pedagoginei veiklai planas – policijos mokymo įstaigos
nustatytos formos dokumentas, kuriame nurodomas planuojamų pasitelkti vidaus ir išorės ekspertų
sąrašas pusmečiui ar metams, jų planuojama vykdyti pedagoginė veikla, trukmė akademinėmis
valandomis ir planuojamos patirti išlaidos ekspertų pedagoginei veiklai apmokėti.
2.8. Policijos įstaiga – Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos (toliau – Policijos departamentas), apskričių vyriausieji policijos komisariatai ir
specializuotos policijos įstaigos.
2.9. Policijos įstaigos darbuotojas – policijos įstaigoje tarnaujantis (dirbantis) statutinis,
karjeros valstybės tarnautojas ir pagal darbo sutartį dirbantis asmuo.
2.10. Lietuvos policijos objektų tyrimo specialistų sąrašas – dokumentas, kuriame
nurodyti Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro ir kitų policijos įstaigų darbuotojai,
kuriems Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro viršininko įsakymu sudarytos Specialistų
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(teismo ekspertų) kvalifikavimo komisijos sprendimu suteikta objektų tyrimo specialisto
kvalifikacija vykdyti objektų tyrimo specialisto funkcijas pagal objektų tyrimų rūšį.
3. Aprašas netaikomas policijos mokymo įstaigos darbuotojams, kurių pareigybių
aprašymuose yra nurodyta viena iš funkcijų – pedagoginė veikla, taip pat kai įgyvendinami
Lietuvos ar tarptautiniai projektai arba kai finansavimo šaltinis yra Europos Sąjungos struktūriniai
ar kiti užsienio šalių fondai.
II SKYRIUS
REIKALAVIMAI VIDAUS IR IŠORĖS EKSPERTAMS, SIEKIANTIEMS VYKDYTI
PEDAGOGINĘ VEIKLĄ
4. Pretendentams į vidaus ekspertus keliami šie reikalavimai:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį ar universitetinį (bakalauro kvalifikacinį
laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne trumpesnę kaip 3 metų praktinės veiklos, susijusios su
numatomos vykdyti pedagoginės veiklos turiniu ir tematika, patirtį arba turėti ne žemesnį kaip
aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinį laipsnį) ar jam prilygintą išsilavinimą ir ne trumpesnę
kaip 5 metų pedagoginės, akademinės arba mokslinės veiklos patirtį, kuri susijusi su numatomos
vykdyti pedagoginės veiklos turiniu ir tematika;
4.2. per kalendorinius metus neturėti galiojančių tarnybinių (drausminių) nuobaudų, būti
nepriekaištingos reputacijos, nesupainiojus viešųjų ir privačių interesų;
4.3. atitikti Pretendentų vertinimo metodikoje (1 priedas) nustatytus kriterijus policijos
mokymo įstaigos vykdomos atrankos metu.
5. Pretendentams į išorės ekspertus keliami šie reikalavimai:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį ar universitetinį (bakalauro kvalifikacinį
laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne trumpesnę kaip pastarųjų 3 metų praktinės veiklos,
susijusios su numatomos vykdyti pedagoginės veiklos turiniu ir tematika, patirtį arba turėti ne
žemesnį kaip aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinį laipsnį) ar jam prilygintą išsilavinimą ir
ne trumpesnę kaip 5 metų pedagoginės, akademinės arba mokslinės veiklos patirtį, kuri susijusi su
numatomos vykdyti pedagoginės veiklos turiniu ir tematika;
5.2. pastarųjų 1 metų pedagoginė veikla (jeigu tokia buvo vykdoma) policijos mokymo
įstaigoje vidinio ar išorinio vertinimo metu buvo įvertinta teigiamai.
6. Vidaus ir išorės ekspertams, atsižvelgiant į pedagoginės veiklos pobūdį, kituose teisės
aktuose gali būti nustatyta ir papildomų reikalavimų.
7. Šiame Apraše nustatyti atrankos reikalavimai netaikomi policijos įstaigų darbuotojams,
įtrauktiems į Lietuvos policijos objektų tyrimo specialistų sąrašą.
III SKYRIUS
EKSPERTŲ PASITELKIMO PLANAVIMAS, ATRANKA IR PASITELKIMAS
8. Parengus Policijos įstaigų darbuotojų metinį kvalifikacijos tobulinimo plano projektą,
policijos mokymo įstaiga iki einamųjų metų spalio 1 d. Policijos departamento Finansų ir
investicijų valdybai pateikia informaciją apie planuojamą biudžetą ekspertų pedagoginei veiklai
apmokėti ateinantiems metams (išdėstant planą ketvirčiais), nurodant faktinį praėjusių ir einamųjų
metų lėšų panaudojimą.
9. Policijos departamento Finansų ir investicijų valdyba, atsižvelgdama į ateinantiems metams
skiriamus asignavimus, pateikia ekspertams pasitelkti ir jų veiklai apmokėti ateinantiems metams
skiriamų asignavimų sumą. (Pateikta suma gali nesutapti su planuojamu biudžetu.)
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10. Policijos mokymo įstaiga, siekdama sudaryti Ekspertų pasitelkimo pedagoginei veiklai
planą, patvirtinus Policijos įstaigų darbuotojų metinį kvalifikacijos tobulinimo planą, skelbia
informaciją apie vidaus ekspertų poreikį, numatomos pedagoginės veiklos pobūdį, jos preliminarias
apimtis, ekspertams keliamus reikalavimus ir dokumentų pateikimo terminus. Policijos mokymo
įstaigos informaciją skelbia policijos intranete, policijos įstaigų viduje kitomis informacijos sklaidą
užtikrinančiomis priemonėmis, išskyrus informaciją, susijusią su kriminaline žvalgyba.
11. Vidaus ekspertų atrankai vykdyti policijos mokymo įstaigos vadovo įsakymu sudaroma
Vidaus ekspertų atrankos komisija (toliau – Komisija):
11.1. Komisija, gavusi kandidatų į vidaus ekspertus dokumentus, kviečia kandidatus į pokalbį.
Per pokalbį kandidatai į vidaus ekspertus vertinami vadovaujantis Pretendentų vertinimo metodika
(1 priedas);
11.2. atrinkti kandidatai Komisijos protokoliniu sprendimu (pasibaigus pokalbiui, Komisija
surašo pretendentų įvertinimo protokolą (2 priedas)) įtraukiami į Pedagoginės veiklos vidaus
ekspertų sąrašą.
12. Kai pedagoginei veiklai vykdyti nėra galimybės pasitelkti vidaus ekspertų, policijos
mokymo įstaiga telkiasi išorės ekspertą (-us).
13. Policijos mokymo įstaiga, siekdama užtikrinti sklandų ekspertų pasitelkimą:
13.1. įvykdžiusi ekspertų atranką (ne vėliau kaip po 10 darbo dienų), pateikia Policijos
departamento Žmogiškųjų išteklių valdybai ekspertų pasitelkimo pedagoginei veiklai planą
(planuojamų pasitelkti ekspertų sąrašas, jų planuojama atlikti pedagoginė veikla, trukmė
akademinėmis valandomis ir planuojamos patirti išlaidos ekspertams sumokėti);
13.2. įvykdžiusi ekspertų atranką (ne vėliau kaip po 10 darbo dienų), Policijos departamento
Finansų ir investicijų valdybai pateikia ekspertų pasitelkimo planinį biudžetą pedagoginei veiklai
apmokėti metams (išdėstant planą ketvirčiais). Kai nėra parengtų mokymo programų, teikia
preliminarų lėšų pedagoginei veiklai apmokėti poreikį, atsižvelgusi į Policijos mokymo įstaigų
metiniame kvalifikacijos tobulinimo plane nurodytą tikslų ar preliminarų laiką mokymo programai
įgyvendinti ir rinkoje taikomą įkainį už panašaus pobūdžio mokymo paslaugas;
13.3. užtikrina nuolatinį ekspertų atrankos vykdymą ir pasitelkimą pakeitus ar patvirtinus
naują (-as) mokymo programas ir (arba) atsiradus poreikiui (susidarius kitoms aplinkybėms)
pasitelkti ekspertą (-us) einamųjų metų pedagoginei veiklai vykdyti. Apie pakitusį lėšų poreikį
policijos mokymo įstaiga pateikia informaciją Policijos departamento Finansų ir investicijų
valdybai;
13.4. atsako už ekspertų vykdomos pedagoginės veiklos stebėseną, vertinimą ir jų vykdomos
pedagoginės veiklos kokybės užtikrinimą. Duomenys apie ekspertus ir jų pedagoginės veiklos
vertinimą kaupiami vidaus ir išorės ekspertų pedagoginės veiklos sąrašuose;
13.5. kai rengiama nauja policijos mokymo įstaigos organizuojamų mokymų metodinė ar
mokymo medžiaga arba ji iš esmės atnaujinama, policijos mokymo įstaiga, likus ne mažiau kaip 30
kalendorinių dienų iki mokymo (dėstymo, paskelbimo nuotolinėje mokymo(si) aplinkoje)
vykdymo pradžios, elektroniniu paštu suderina ją su Policijos departamento struktūriniais
padaliniais, specializuotomis policijos įstaigomis pagal koordinuojamą sritį ir Policijos
departamento Žmogiškųjų išteklių valdyba;
13.6. nutraukia pasitelkto (-ų) eksperto (-ų) pedagoginę veiklą policijos mokymo įstaigoje, kai
eksperto (-ų) vykdoma pedagoginė veikla, atlikus stebėseną, buvo įvertinta nepatenkinamai, ir
užtikrina kito (-ų) eksperto (-ų) šiame Apraše nustatytą atranką, jeigu numatytai pedagoginės
veiklos sričiai įgyvendinti nėra kito (-ų) atrinkto (-ų) eksperto (-ų) einamųjų metų pedagoginei
veiklai užtikrinti.
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IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Ekspertai privalo tinkamai pasirengti mokymo renginiams, mokymų metu laikytis
policijos mokymo įstaigos nustatytų vidaus tvarkos taisyklių, vykdyti policijos mokymo įstaigos
vadovų nurodymus.
15. Už mokymo metu padarytus tarnybinius drausmės pažeidimus ir profesinės etikos
nuostatas pažeidžiančius poelgius ekspertai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Policijos mokymo įstaiga nuolat rūpinasi vykdomo pirminio profesinio ir tęstinio
mokymo metodinės (jeigu yra poreikis) ir mokomosios medžiagos parengimu ir atnaujinimu, turinio
suderinimu (detalus paskaitos planas, skaidrės, dalijamoji medžiaga, informacija skelbiama
virtualioje nuotolinio mokymo(si) aplinkoje ir pan.) ir kokybės užtikrinimu inicijuodama ir
taikydama įvairias pasitelkiamų ekspertų, policijos mokymo įstaigos darbuotojų, Policijos
departamente ar kitose policijos įstaigose dirbančių darbuotojų (profesinės veiklos specialistų)
bendradarbiavimo formas.
17. Siekdama užtikrinti mokymo kokybę, policijos mokymo įstaiga privalo vadovautis
nustatyta vidine mokymo kokybės vertinimo tvarka.
_________________
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Vidaus ir išorės ekspertų pasitelkimo
pedagoginei veiklai tvarkos aprašo
1 priedas
PRETENDENTŲ VERTINIMO METODIKA
1. Pretendentų vertinimo metodika nustato pagrindinius pretendentų vertinimo kriterijus ir
konkursinio balo skaičiavimo principus.
2. Atrankos metu vedamas pokalbis su pretendentu, skirtas pretendentų vertinimo
protokoluose nustatytiems kriterijams įvertinti.
3. Vidaus ekspertų atrankos komisija (toliau – Komisija) gali nustatyti ir papildomų kriterijų,
siekdama įvertinti pretendento atitiktį (kompetenciją (-as)) numatomai vykdyti pedagoginei veiklai.
4. Pagal nustatytus kriterijus Komisijos nariai gali užduoti įvairaus pobūdžio ir tipo
klausimus, praktines užduotis, susijusias su pagrindiniais ir papildomais Komisijos nustatytais
vertinimo kriterijais.
5. Komisijos nariai vertina pretendentų atsakymus į visų Komisijos narių užduotus
klausimus pagal 5 balų skalę.
6. Komisijos nariai gali nevertinti atsakymų į tuos klausimus, kuriuos, mano, kad nėra
kompetentingi vertinti (pavyzdžiui, apie specialiąsias kompetencijas). Bendras įvertinimas
skaičiuojamas neįtraukiant tų kompetencijų, kurių Komisijos narys nevertino.
7. Po pokalbio su pretendentu, prieš priimant galutinį sprendimą, pretendento atsakymai gali
būti aptariami su kitais Komisijos nariais. Pirmiausia suskaičiuojamas kiekvieno Komisijos nario
atsakymų vertinimų vidurkis, o paskui visų Komisijos narių vertinimų vidurkis.
8. Jeigu pretendento įvertinimo vidurkis yra 2 balai ir mažiau, laikoma, kad pretendentas
neatitinka Komisijos keliamų reikalavimų vertinimo kriterijams.
9. Tai pačiai pedagoginei veiklai vykdyti Komisijos sprendimu gali būti atrinkti keli
ekspertai.
_________________

Vidaus ir išorės ekspertų pasitelkimo
pedagoginei veiklai tvarkos aprašo
2 priedas
(Pretendentų vertinimo protokolo forma)
PRETENDENTŲ VERTINIMO PROTOKOLAS
Atrankos data ___________

Eil.
Nr.

Pretendentas
(vardas,
pavardė)

Pretendento
planuojama
vykdyti
pedagoginė
veikla

Vertinimo skalė balais
(1 balas – labai blogai; 2 balai – blogai; 3 balai – vidutiniškai; 4 balai – gerai; 5 balai – labai gerai)
Vertinimo kriterijai (kompetencijos)
Profesinės
veiklos,
siejamos su
pedagogine
veikla,
išmanymas,
patirtis ir
pasiekimai

Gebėjimas
aiškiai,
tiksliai ir
nuosekliai
išreikšti
mintis žodžiu

Gebėjimas
atskleisti
pasirinktos
pedagoginės
veiklos (dėstyti,
rengti medžiagą
ir pan.) esmę ir
aktualumą,
pabrėžti
problemas,
nurodyti galimus
sprendimo
būdus

Domėjimasis
naujovėmis,
pasirengimas
taikyti jas
pedagoginėje
veikloje

Gebėjimas
numatyti
veiksmų planą
tikslams
pasiekti
(pvz.,
mokymo
programos
įgyvendinimo
planas,
struktūra ir
pan.)

Energijos,
entuziazmo
ir
įsitraukimo
lygis

Papildomi
komisijos
klausimai,
susiję su
papildomais
atrankos
kriterijais
(vertinamomis
kompetencijo
mis)

Galutinis
įvertinimo
vidurkis
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pastabos:
*1 balas – labai blogai, kai nepateikia visiškai jokio atsakymo arba pateikia atsakymus, nesusijusius su klausimu.
2 balai – blogai, kai atsakymai yra neišsamūs, nekonkretūs.
3 balai – vidutiniškai, kai išsamiai, konkrečiai atsako į pusę klausimų apie konkretų vertinamą kriterijų.
4 balai – gerai, kai išsamiai, konkrečiai atsako į daugumą klausimų apie konkretų vertinamą kriterijų.
5 balai – labai gerai, kai išsamiai ir konkrečiai atsako į klausimus apie konkretų vertinamą kriterijų.

Atrankos komisijos pirmininkas

_____________________
(parašas)

Atrankos komisijos narys

______________________
(parašas)

Atrankos komisijos narys

______________________
(parašas)

Atrankos komisijos narys

_______________________
(parašas)

____________________
(vardas ir pavardė)

____________________
(vardas ir pavardė)

_____________________
(vardas ir pavardė)

_____________________
(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos 188785847, Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė)

DĖL VIDAUS IR IŠORĖS EKSPERTŲ PASITELKIMO
PEDAGOGINEI VEIKLAI TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO
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2019-01-15 16:24:22 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT

Sertifikato galiojimo laikas

2018-06-29 14:58:19 – 2021-06-28 14:58:19

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "VI Registru Centras RCSC (IssuingCA-A), VI Registru
Centras - I.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų
valdymo sistema Avilys, POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE
VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS LT, Policijos informacijos
valdyba LT", sertifikatas galioja nuo 2018-06-21 12:20:21 iki
2019-06-21 12:20:21
"Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų
vientisumas užtikrintas naudojant "VI Registru Centras RCSC
(IssuingCA-A), VI Registru Centras - I.k. 124110246 LT" išduotą
sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, POLICIJOS
DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
LT, Policijos informacijos valdyba LT", sertifikatas galioja nuo
2018-06-21 12:20:21 iki 2019-06-21 12:20:21

Pagrindinio dokumento priedų skaičius
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Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

–

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

–

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

–

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

–

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.M15.2
dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2019-01-16
08:10:07)

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2019-01-16 08:10:07 Dokumentų valdymo
sistema Avilys

