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Kalėjimų departamento prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

direktoriaus 2013 m. birželio 25 d. sakymu Nr. PL-2 

 

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO 

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 

MOKYMO CENTRO 2013-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 
Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai, mato 

vienetai ir reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

(tūkst. litų) 

1 2 3 4 5 6 7 

 Bausmių sistema, kodas 03001 

01-03-06 Stiprinti 

bausmių 

vykdymo 

sistemos 

personalo 

administracinius 

gebėjimus 

1. Organizuoti ir koordinuoti 

Kalėjimų departamento ir jam 

pavaldžių įstaigų personalo 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginius 

1.1. Parengtas Bausmių vykdymo sistemos 

personalo 2014 m. kvalifikacijos tobulinimo 

planas, vnt. – 1 

1.2. Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo 

renginių skaičius – 70 

1.3. Pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 

tobulinusių kvalifikaciją, skaičius – 700 

1.4. Darbuotojų, gilinusių žinias socialiniais 

klausimais skaičius – 170 

1.5. Išduotų pažymėjimų skaičius  – 1400 

Mokymo 

skyrius 

2013 m. 1577 

2. Organizuoti ir koordinuoti 

probacijos tarnybų darbuotojų 

mokymus  

2.1. Mokymo grupių skaičius – 2 

2.2. Probacijos darbuotojų, dalyvavusių 

mokymuose, skaičius – 20 

Mokymo 

skyrius 

2013 m. 

3. Organizuoti, koordinuoti 

ir vykdyti pataisos įstaigų 

pareigūnų mokymus  

3.1. Mokymo grupių skaičius – 2 

3.2. Pareigūnų, dalyvavusių mokymuose, 

skaičius – 20 

Mokymo 

skyrius 

2013 m. 

4. Organizuoti ir koordinuoti 

bausmių vykdymo sistemos 

valstybės tarnautojų mokymus  

4.1. Mokymo grupių skaičius – 2 

4.2. Valstybės tarnautojų, dalyvavusių 

mokymuose, skaičius – 30 

Mokymo 

skyrius 

2013 m. 
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5. Organizuoti, koordinuoti 

ir vykdyti laisvės atėmimo 

vietų jaunesniųjų pareigūnų 

įvadinio mokymo kursus 

5.1. Vykdytų mokymo programų skaičius – 2 

5.2. Mokymo grupių skaičius – 6 

5.3. Jaunesniųjų pareigūnų, išėjusių įvadinį 

mokymą, skaičius – 110 

Mokymo 

skyrius 

2013 m. 

6. Tobulinti mokymo 

metodinę veiklą  

6.1. Parengtų įvadinio mokymo ir/ar 

kvalifikacijos tobulinimo programų skaičius – 5 

6.2. Parengtų mokymo priemonių skaičius – 5 

6.3. Patobulintų mokymo priemonių skaičius – 

3 

6.4. Mokymo skyriaus darbuotojų, tobulinusių 

kvalifikaciją Lietuvoje ir/ar užsienyje, skaičius – 6 

6.5. Parengtos metodinės rekomendacijos – 1 

6.6. Stebėtų paskaitų skaičius – 10 
 

Mokymo 

skyrius 

2013 m.  

7. Tobulinti bausmių 

vykdymo sistemos personalo 

atrankos, mokymo proceso ir 

kvalifikacijos tobulinimo 

organizavimą (planuojama 

vykdant teisingumo ministro 2, 3, 4 

užduotis) 

7.1. Atlikta Kalėjimų departamentui pavaldžių 

įstaigų apklausa ir analizė – 1 

7.2. Sukurta Bausmių ir probacijos vykdymo 

sistemos personalo rengimo ir kvalifikacijos 

tobulinimo 2014 – 2016 metų strategija – 1 

7.3. Parengtas pataisos jaunesniojo pareigūno 

profesinio rengimo standartų projektas – 1 

Mokymo 

skyrius 

2013 m. 

8. Gerinti bausmių vykdymo 

sistemos įvaizdį (planuojama 

vykdant teisingumo ministro 5 

užduotį) 

8.1. parengtas informacinis lankstinukas apie 

Lietuvos bausmių vykdymo sistemą – 1 

8.2. organizuoti susitikimai su Vilniaus m. 

mokyklų (gimnazijų) absolventais – 3 

Mokymo 

skyrius 

2013 m. 

9. Ištirti mokymo proceso 

organizavimo ir vykdymo 

efektyvumą (planuojama vykdant 

teisingumo ministro 1 užduotį) 

9.1. Parengtų anketų ir atliktų tyrimų skaičius 

– 4  

9.2. Įvadinio mokymo kursuose dalyvavusių 

pareigūnų, teigiamai vertinusių šių renginių 

naudingumą ir veiksmingumą, dalis, proc. – 85 

9.3. Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 

dalyvavusių darbuotojų, teigiamai vertinusių 

šių renginių naudingumą ir veiksmingumą, 

dalis, proc. – 90 
9.4.  

Mokymo 

skyrius 

2013 m. 



3 

10. Optimizuoti Mokymo 

centro bibliotekos darbą 

10.1. Užsakyta naujausios metodinės, 

pažintinės literatūros, periodinių leidinių bei 

vadovėlių, vnt. – 40  

10.2. Nurašyta morališkai pasenusi, praradusi 

aktualumą, susidėvėjusi literatūra, vnt. – 50 

10.3. Aktualios informacijos skelbimo 

Mokymo centro informavimo priemonėse 

skaičius – 10 

10.4. Parengtų anketų ir atliktų tyrimų skaičius 

– 2 

Mokymo 

skyrius 

2013 m. 

11. Vykdyti bibliotekos 

šviečiamąją, informacinę 

veiklą 

11.1. Parengtų teminių proginių stendų, parodų 

skaičius – 5 

11.2. Suteikta pagalba bibliotekos lankytojams 

ieškant informacijos – 150 

Mokymo 

skyrius 

2013 m. 

12. Organizuoti ir vykdyti 

Mokymo centro klausytojams 

sportines varžybas 

12.1. Mokymo centro klausytojams organizuotų 

sporto renginių skaičius – 6 

12.2. Mokymo centro klausytojų, dalyvavusių 

sportinėse varžybose, proc. – 90 

Mokymo 

skyrius 

2013 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Inicijuoti ir organizuoti 

Mokymo centro klausytojams 

ir Mokymo centro darbuotojams 

kultūrinius renginius 

13.1. Organizuotų kultūrinių renginių skaičius – 6 

13.2. Mokymo centro klausytojų, dalyvavusių 

renginiuose, proc. – 90 

Mokymo 

skyrius 

2013 m. 

 

 

 

14.  Plėtoti bendradarbiavimą 

su Lietuvos ir užsienio šalių 

bausmių vykdymo sistemos 

įstaigomis, teisėsaugos 

institucijomis ir mokymo 

įstaigomis  

14.1. Bendradarbiavimo sutarčių su Lietuvos 

įstaigomis skaičius – 1 

14.2. Priimtų delegacijų skaičius – 2 

14.3. Organizuotų vizitų skaičius – 2  

Mokymo 

skyrius, 

Bendrųjų 

reikalų skyrius 

2013 m. 

15.  Organizuoti ir vykdyti 

pretendentų į Kalėjimų 

departamento ar jam 

pavaldžių įstaigų pareigūnų 

pareigas fizinio ir dalykinio 

pasirengimo patikrinimus 

15.1. Parengtų fizinio ir dalykinio pasirengimo 

patikrinimo grafikų skaičius – 4  

15.2. Vykdytų patikrinimų skaičius – 20 

Mokymo 

skyrius, 

Bendrųjų 

reikalų skyrius  

2013 m. 
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16.  Panaudoti Europos 

Sąjungos finansinę paramą 

mokymo procesui 

modernizuoti  

16.1. Parengtų paraiškų skaičius (esant 

tinkamam kvietimui) – 1 

16.2. Dalyvavimas Kalėjimų departamento 

vykdomuose projektuose – 2  

Mokymo 

skyrius 

 

2013 m.  
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17.  Atlikti personalo specialaus 

tikrinimo procedūras, siekiant 

užtikrinti, kad Mokymo centre 

dirbtų nepriekaištingos 

reputacijos asmenys 

17.1.  Patikrinta asmenų, priimamų į pareigas, 

proc. – 100 

17.2.  Atlikta patikrinimų tarnybos/ darbo metu 

paaiškėjus naujoms aplinkybėms (santuokos 

sudarymas ir pan.), proc. – 100 

Bendrųjų 

reikalų skyrius 

2013 m. 

18.  Organizuoti ir vykdyti 

Mokymo centro personalo 

kvalifikacijos tobulinimą pagal 

Mokymo centro direktoriaus 

patvirtintą mokymo planą 

18.1. Parengtas 2013 metų valstybės tarnautojų 

mokymo planas – 1 

18.2. Mokymo centro personalo, dalyvavusio 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, dalis nuo 

viso jo skaičiaus, proc. – 85 

Bendrųjų 

reikalų skyrius 

2013 m. 

  19.  Organizuoti Mokymo 

centro personalo privalomus 

periodinius profilaktinius 

sveikatos patikrinimus 

19.1. Sudarytas pareigūnų, kurie 2013 m. privalo 

profilaktiškai pasitikrinti sveikatą, sąrašas – 1  

19.2. Parengtas darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis, privalomų profilaktinių sveikatos 

patikrinimų grafikas – 1  

19.3. Profilaktiškai pasitikrinusių sveikatą 

pareigūnų skaičius – 9  

19.4. Profilaktiškai pasitikrinusių sveikatą 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 

skaičius – 5  

Bendrųjų 

reikalų skyrius 

2013 m. 

20.  Organizuoti ir vykdyti 

viešųjų pirkimų procedūras 

20.1.  Atliktų pirkimų skaičius – 4 

20.2.  Parengtų ir teisiškai įvertintų sutarčių 

projektų skaičius – 4 

20.3. Prekių, paslaugų ir darbų pirkimo plano 

vykdymo proc. – 90 

Bendrųjų 

reikalų skyrius 

2013 m. 

21.  Parengti mokymo bazę 

2013/2014 mokslo metams 

21.1. Suremontuotų patalpų plotas, kv. m. – 100 

21.2. Mokymo centro klausytojų, gyvenančių 

bendrabutyje, aprūpinimas būtiniausiomis 

buitinėmis priemonėmis, proc. – 95 

21.3.  Kompiuterinės įrangos atnaujinimas, proc. 

– 30 

Bendrųjų 

reikalų skyrius 

2013 m. 
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22.  Teisės aktų nustatyta 

tvarka organizuoti ir 

administruoti Mokymo centro 

nekilnojamojo turto, pastatų 

techninę priežiūrą 

22.1. Sudarytų sutarčių vykdymo kontrolė, proc. 

– 100 

Bendrųjų 

reikalų skyrius 

2013 m.  

23.  Vykdyti Mokymo centro 

veiklos planavimą, 

koordinavimą ir kontrolę 

23.1. Parengtų Mokymo centro 2013 m. ir 2014 m. 

veiklos planų skaičius – 2 

23.2. Parengtų Mokymo centro 2012 metų 

veiklos ataskaitų skaičius – 2 

23.3. Parengtų ir pateiktų Kalėjimų 

departamentui programos „Bausmių sistema“ 

priemonės „Stiprinti bausmių vykdymo sistemos 

personalo administracinius gebėjimus“ 

įgyvendinimo ataskaitų skaičius – 4 

23.4. Parengtų Mokymo centro administracijos 

padalinių veiklos planų skaičius – 8 

23.5. Parengtų Mokymo centro administracijos 

padalinių veiklos ataskaitų skaičius – 8 

23.6. Parengtas ir Kalėjimų departamentui 

pateiktas Mokymo centro biudžeto išlaidų 

sąmatos vykdymo 2012 m. ataskaitų rinkinys 

23.7. Parengti ir Kalėjimų departamentui pateikti 

ketvirtiniai biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo 

ataskaitų rinkiniai – 3 

23.8. Parengtas Mokymo centro metinių 

finansinių ataskaitų rinkinys ir perduoti 

duomenys į VSAKIS 

23.9. Parengti Mokymo centro tarpiniai 

finansinių ataskaitų rinkiniai ir pateikti Kalėjimų 

departamentui – 3 

23.10. Parengtas Mokymo centro 2014 m. 

biudžeto sąmatų projektas ir pateiktas Kalėjimų 

departamentui – 1 

Mokymo 

skyrius, 

Bendrųjų reikalų 

skyrius,  

už Mokymo 

centro 

buhalterinę 

apskaitą 

atsakingas asmuo  

2013 m. 

 

_____________________________ 

 


