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LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLOS
PROFESINIŲ ĮGŪDŽIŲ VALDYBOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos policijos mokyklos (toliau – Mokykla) Profesinių įgūdžių valdyba (toliau –
Valdyba) yra Mokyklos struktūrinis padalinys.
2. Valdyba vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais
ir nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos policijos generalinio komisaro
ir Mokyklos viršininko įsakymais, nurodymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, aktualiais
Valdybos veiklai.
3. Valdybos paskirtis yra organizuoti ir vykdyti policijos įstaigų pareigūnų mokymą tarnybos
vietose ir kvalifikacijos tobulinimą fizinės prievartos naudojimo, profesinės taktikos, šaudymo
srityse.
4. Valdybą steigia, ją reorganizuoja ir likviduoja bei pareigybių sąrašus tvirtina Lietuvos
policijos generalinis komisaras. Valdybos nuostatus, vidaus struktūrą ir pareigybių aprašymus tvirtina
Mokyklos viršininkas.
5. Valdybos adresas: 53313 Kauno rajono savivaldybė, Alšėnų seniūnija, Mastaičių kaimas,
Mokslo g. 2.
II SKYRIUS
VALDYBOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS
6. Pagrindiniai Valdybos tikslai:
6.1. užtikrinti policijos įstaigų pareigūnų gebėjimą veikti situacijose, susijusiose su psichinės,
fizinės prievartos ir šaunamojo ginklo panaudojimu;
6.2. gerinti policijos įstaigų pareigūnų bendrąjį fizinį pasirengimą ir organizuoti policijos
taikomųjų ir kitų sporto šakų renginius.
7. Valdybą sudaro 1-asis, 2-asis ir 3-iasis skyriai:
7.1. 1-asis skyrius jam pavestas funkcijas vykdo Vilniaus ir Utenos apskričių vyriausiuosiuose
policijos komisariatuose, Policijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos (toliau – Policijos departamentas), Lietuvos kriminalinės policijos biure, Lietuvos
policijos kriminalistinių tyrimų centre, Lietuvos kelių policijos tarnyboje;
7.2. 2-asis skyrius jam pavestas funkcijas vykdo Kauno, Alytaus, Marijampolės ir Panevėžio
apskričių vyriausiuosiuose policijos komisariatuose ir Mokykloje;
7.3. 3-iasis skyrius jam pavestas funkcijas vykdo Klaipėdos, Šiaulių, Tauragės ir Telšių
apskričių vyriausiuosiuose policijos komisariatuose.
8. Valdybos 1-asis, 2-asis ir 3-iasis skyriai, įgyvendindami šiuose nuostatuose nustatytus
tikslus, vykdo šias funkcijas:
8.1. planuoja, organizuoja ir vykdo profesinės taktikos, šaudymo, fizinės prievartos veiksmų
naudojimo ir fizinio pasirengimo palaikymo pratybas;
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8.2. fiksuoja ir analizuoja pratybų dalyvių lankomumą;
8.3. tikrina policijos pareigūnų bendrąjį fizinį pasirengimą ir pasirengimą veikti situacijose,
susijusiose su psichinės, fizinės prievartos, šaunamojo ginklo panaudojimu, ir apibendrina tikrinimo
rezultatus;
8.4. organizuoja ir veda kvalifikacijos tobulinimo renginius, rikiuotės ir ceremonijų mokymus
ir renginius;
8.5. organizuoja policijos taikomųjų ir kitų sporto šakų renginius;
8.6. planuoja, organizuoja ir veda Valdybos darbuotojų, vykdančių policijos pareigūnų
specialųjį profesinį ir bendrąjį fizinį parengimą, kvalifikacijos tobulinimą;
8.7. dalyvauja rengiant Lietuvos policijos mokyklos metinį veiklos planą, teikia informaciją
apie jo vykdymą;
8.8. dalyvauja vykdant asmenų atranką į Mokyklą;
8.9. gavę pavedimą, dalyvauja vertinant asmenų, pretenduojančių į vidaus tarnybą, statutinio
valstybės tarnautojo statusą atkuriančių asmenų ir grąžinamų į vidaus tarnybą buvusių pareigūnų,
siunčiamų į įvadinio mokymo kursus ar kitas švietimo įstaigas, bendrąjį fizinį pasirengimą;
8.10. dalyvauja rengiant mokymo programas, testus, mokomąją ir kitą metodinę medžiagą;
8.11. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, susijusius su policijos pareigūnų
profesinių įgūdžių tobulinimo, fizinio parengimo pratybų ir sporto renginių bei Valdybos darbuotojų
veiklos organizavimu;
8.12. užtikrina organizuojamų ir vykdomų pratybų kokybę, ją analizuoja ir teikia siūlymus
Valdybos viršininkui dėl kokybės gerinimo;
8.13. sistemina su policijos pareigūnų šaudymo, fizinio, taktinio parengimo ir fizinės
prievartos panaudojimo pratybų bei sportinių renginių organizavimu susijusią informaciją, teikia
siūlymus Valdybos viršininkui dėl šios veiklos tobulinimo;
8.14. teikia siūlymus Valdybos viršininkui dėl mokymams reikalingų priemonių įsigijimo ir
infrastruktūros gerinimo;
8.15. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo vidaus kontrolės priemones;
8.16. Mokyklos viršininko pavedimu atlieka tarnybinius patikrinimus;
8.17. Mokyklos vadovybės pavedimu vykdo policines funkcijas kitose policijos įstaigose,
dalyvauja užtikrinant viešąją tvarką ir visuomenės saugumą masinių renginių metu, teikia
neatidėliotiną pagalbą asmenims stichinių nelaimių, katastrofų, avarijų ir kitų ekstremalių situacijų
atvejais;
8.18. esant pavedimui, dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje.
9. Kitos Valdybos funkcijos:
9.1. atlieka Valdybos pareigūnų ir kitų darbuotojų korupcijos ir kitų neteisėtų veikų
prevenciją, kontroliuoja, kaip laikomasi darbo drausmės, Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių
galimybių įstatymo, Lietuvos policijos darbuotojų etikos kodekso nuostatų, tiria pareigūnų ir kitų
darbuotojų padarytus pažeidimus, atlieka prevencines priemones šioje srityje, tiria asmenų skundus
ir pareiškimus dėl neetiško, netinkamo policijos pareigūnų ir kitų darbuotojų elgesio;
9.2. propaguoja ir populiarina policijos pareigūno profesiją;
9.3. užtikrina saugos ir sveikatos darbe bei gaisrinės saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi;
9.4. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų
ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.
III SKYRIUS
VALDYBOS TEISĖS
10. Valdyba, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę:
10.1. gauti iš Mokyklos struktūrinių padalinių tarnybinėms funkcijoms vykdyti reikalingą
informaciją;
10.2. pagal kompetenciją teikti Mokyklos vadovybei siūlymus dėl galiojančių teisės aktų
tobulinimo ir rengiamų teisės aktų projektų, dalyvauti darbo grupėse rengiant teisės aktų projektus;
10.3. pagal kompetenciją bendradarbiauti su policijos įstaigomis ir kitomis organizacijomis;
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10.4. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją naudotis policijos registrais ir
informacijos rinkmenomis.
11. Valdyba gali turėti ir kitų teisių, kurias jai suteikia Policijos departamentas ir Mokyklos
viršininkas.
IV SKYRIUS
VALDYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
12. Valdybos valstybės tarnautojus ir kitus darbuotojus (toliau – darbuotojai) teisės aktų
nustatyta tvarka į pareigas skiria ir atleidžia iš jų, pareigybėms lygius priskiria, pareigybių grupes,
koeficientus, priedus ir priemokas nustato Mokyklos viršininkas.
13. Valdybos viršininką į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Mokyklos viršininkas.
14. Valdybos viršininkas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito Mokyklos viršininko
pavaduotojui, kuruojančiam pirminį ir tęstinį profesinį mokymą.
15. Valdybos veikla organizuojama įgyvendinant Mokyklos metinį veiklos planą ir kitus
planus, Mokyklos vadovybės pavedimus.
16. Valdybos viršininkas:
16.1. planuoja ir organizuoja Valdybos darbą;
16.2. asmeniškai atsako už Valdybos tikslų pasiekimą, funkcijų atlikimą ir veiklos
organizavimą;
16.3. teikia tvirtinti Valdybos nuostatų, darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;
16.4. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Valdybos darbuotojų veiklos vertinimą;
16.5. teikia siūlymus Mokyklos viršininkui dėl Valdybos darbuotojų skatinimo ir tarnybinių
nuobaudų skyrimo;
16.6. pagal Mokyklos viršininko suteiktus įgaliojimus pasirašo Valdybos darbuotojų
parengtus dokumentus, kontroliuoja užduočių vykdymą;
16.7. atstovauja Valdybai pasitarimuose Mokykloje, Policijos departamente, Mokyklos
vadovybės pavedimu – kitose institucijose.
17. Valdybos viršininkas turi pavaduotoją, kurį teisės aktų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir
atleidžia iš jų Mokyklos viršininkas.
18. Valdybos viršininko pavaduotojas padeda Valdybos viršininkui įgyvendinti Valdybos
tikslus, organizuojant ir koordinuojant policijos įstaigų pareigūnų mokymą tarnybos vietose ir
kvalifikacijos tobulinimą fizinės prievartos naudojimo, profesinės taktikos, šaudymo srityse bei
organizuojant policijos taikomųjų ir kitų sporto šakų renginius.
19. Laikinai nesant Valdybos viršininko, jo funkcijas atlieka Valdybos viršininko
pavaduotojas arba Mokyklos viršininko įsakymu paskirtas vienas iš Valdybos struktūrinių padalinių
vadovų.
20. Valdybos struktūrinių padalinių vadovai organizuoja darbą ir asmeniškai atsako už
padaliniui nustatytų funkcijų vykdymą, teikia Valdybos viršininkui informaciją ir siūlymus dėl
vykdomos veiklos.
________________________
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