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Bausmiq vykdymo personalo mokymq ir kvalifikacijos tobulinim4 reglamentuoja Lietuvos

Respublikos Svietimo istatymas, Lietuvos Respublikos profesinio moþmo istatymas, Lietuvos

Respublikos suaugusiqjq Svietimo ir tçstinio mokymosi [statymas, Tarnybos Kalejimq departamente

prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutas, Lietuvos Respublikos valstybes

tamybos þtatymas ir kiti [statymai, kurie nustato mokymo finansavimqu orgatizavimo principus,

[vadinio moþmo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkq.

Bausmiq vykdymo sistemoje yra svarbu nuolat didinti pareigünq administracinius

gebejimus, sudaryti s4lygas mok¡is vis4 gyvenime - nuolat tenkinti paZinimo poreikius, siekti

naujr¿ kompetencijq ir kvalifikacijq reikalingq jq praktinei veiklai ir tarnybos karjerai.

Siunðiamr¿ moþrtis I Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo

ministerijos (toliau - Kalejimq departamentas) Moþmo centr4 (toliau - Moþmo centras, lstaiga)

[vadinio mokymo kursuose pareigunq ir darbuotojq atvykstanðiq tobulinti savo kvalifikacrjq

skaiõius, priklauso nuo to, kiek einamaisiais metais Kalejimq departamentui pavaldZiose istaigose

pradejo dirbti naujai priimtq I tarnyb4 pareigunq ir kiek pareigünq paöios lstaigos del darbo

specifikos ir finansinês situacijos gali vienu metu sir¿sti mokytis.

Siekiant organizuoti efektyvius kvalifikacijos tobulinimo renginius, butina kviesti skait5rti

prane5imus [vairiq sriðiq auk5tos kvalifftacijos lektorius, kuriems uà suteiktas paslaugas sumokêti

reikalingos papildomos leðos. Tobulinant moþmo proces% rengiant personal4 pagal Europos

S4iungos reikalavimus, tikslinga diegti naujas ir paùangias technologijas, kurioms lsigyti

neskiriamas tinkamas finansavimas.

Esant dabartinei ekonominei situacijai Salyje, le5os Moþmo centro personalo,

uZtikrinanðio moþmo proces4, kvalifikacijai tobulinti naudojamos ypatingai taupiai.

Mokymo centro, kuris organizuoja ir vykdo bausmiq vykdymo personalo ivadin[ mokyr44

ir kvalifikacijos tobulinimq, matenalinebaze yranbota, kuri4bätina tobulinti.
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II SI(YRIUS
201s METU PRTORTTETTNES VETKLOS KRYPTYS

Pagrindinis Mokymo centro veiklos tikslas - atsiZvelgiant i strateginius Lietuvos bausmir¿

vykdymo sistemos uZdavinius ir paiangiquZsienio Saliq patirti rengti Kalejimr¿ departamento ir
jam pavaldZir¿ istaigq ir valstybes þoniq pareigünus, valstybes tarnautojus ir darbuotojus,

gebanõius profesionaliai vykdytl savo pareigas. Mokymo centras planuoja, organizuoj4

koordinuoja bei vykdo Kalejimq departamento ir jam pavaldZiq [staigr¿ ir valstybes imoniq
pareigänq kitq valstybes tarnautojq ir darbuotoj6 dirbanðiU pagù darbo sutartis, nuoseklg

planingq bei efektyvt¿ ivadini moþm4 ir kvalifikacijos tobulinim4 bei pareigrlnq [vadinio mokyr4o

metu þytr¿ Ziniq ivertinime. 2015 metais buvo numat¡rti Sie pagrindiniai veiklos uZdaviniai

(PRIDEDAMA: Priedas Nr.l ):

Þ pataisos pareigünq profesinio mokymo iteisinimo uZtikrinimas;

rengimo bei kvalifikacijos tobulinimo planavim4 organtzavim+ vykdymqir kontrolç, tobulinimas;

sisteminant turimas kvalifikacijos tobulinimo renginiq programas, diegiant naujus moþrmo

metodus bei formas;

tobulinimas, [gyvendinant Europos S4jungos sûrrkttirinir¿ fondq lê5omis finansuojamus projektus;

korupcij a 201 4-201 5 metr¿ programos vykdymas ir j os þyvendinimas;

Moþmo centro teikiamq mokymo paslaugq kokybes gerinimas;

profesijos vie5inimo uZtikrinimas;

ilI SI(YRIUS
MOI(YMO PROCESO VYKDYMAS IR TOBT]LINIMAS

3.1. Profesinio moþmo iteisinimas

Pagal Tamybos Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

statuto 17 straipsnio 2 dalies I punktq asmentt pageidaujanðiq tarnauti Kalejimr¿ departamente ir

iam pavaldZiose istaigose, profesinis moþmas turès bäti vykdomas pagal progr¿ìmas, apimanðias

socialinio darbo su nuteistaisiais organizavimqir vykdym6taip pat kitus darbo su nuteistaisiais ir

?,¡::
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suimtaisiais aspektus. Profesinio mokymo metu asmenys lgytq profesiniq kompetencijq laisves

atemimo vietq apsaugos vykdymo, suimtqiq ir nuteistqjr¿ esanðiq laisvés atèmimo vietose,

prieZiuros, socialinio darbo su suimtaisiais ir resocializacijos priemoniq nuteistiesiems

organizavimo ir vykdymo srityse. Baigusiems mok¡rmo programe bütq suteikiama pataisos

pareiguno kvalifikacija ir jie galetq dirbti jaunesniaisiais pataisos pareigunais.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija kreipesi I Lietuvos Respublikos Svietimo

ministerij4 2015 m. geguZes 5 d. ra5tu Nr. (1.39.) 7R-3188 ,,Dêl Profesinio mokymo progr¿rmos

rengimo", pra5ydami apsvarstSrti galimybç i5imties tvarka leisti Mokymo centrui rengti profesinio

moþmo programe.

Lietuvos Respublikos Svietimo ministerija 2015 m. geguZes 15 d. ra5tu Nr. SR-2184 ,,Dêl

Profesinio mokymo progr¿Imos rengimo" pritarê Pataisos pareigüno profesinio mokymo programos

rengimui. Programa buvo parengta vadovaujantis Formaliojo profesinio mokymo programq

rengimo ir iteisinimo tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro

2015 m. kovo 23 d. isakymu Nr. V-232 ,, Dèl Formaliojo profesinio moþmo programU rengimo ir

[teisinimo tvarkos apra5o patvirtinimo".

Mokymo centras, vykdydamas Kalejimq departamento direktoriaus 2015 m. gegtùës 22 d.

isakymo Nr. V-199 3.1.1 ir 3.1.2 punktus bei atsiZvelgdamas i minêto isakymo I punktu sudarytos

darbo grupês pastabas ir pasiülymus, parenge Pataisos pareiguno modulinês profesinio mokymo

programos projekt4 kur[ teisès aktq nustat5rta tvarka suderino su Kalejimq departamentu ir pateiké

Kvalifikacijq ir profesinio mokymo pletros centrui prie Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo

ministerijos vertinti (2015 m. liepos 7 d. ra5tas Nr. 5-486). 2015 m. rugsejo 16 d. Pataisos

pareiguno moduline profesinio moþrrno programa buvo iregistruota Studij% moþmo programq ir

kvalifikacijq registre http://www.aikos.smm.ltl.

AtsiZvelgiant I Tarnybos Kalejimq departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo

ministerijos statuto naujos redakcijos, isigaliojusios 2015 m. kovo I d., nuostatas ir siekiant pradeti

profesini pataisos pareigunq moþm4 buvo pasiul¡a visoms Kalejimq departamentui pavaldZioms

[staigoms prisideti formuojant pozityvr¿ bausmiq vykdymo sistemos ivaizdl" prie teisingos ir

objektyvios informacijos apie bausmiq vykdymo sistemq sklaidos visuomenei, prie Lietuvos

jaunimo mofiacijos skatinimo pasirinkti pataisos pareiguno profesijq karjeros galimybes bausmir¿

vykdymo sistemoje (2015 m. birZelio 11 d. ra5tas Nr. 5-431). Taip pat buvo pra.Syta surasti

galimybir¿ ir pasirengti organizuoti Kalejimt¿ departamentui pavaldZiq [staigq specialistq

apsilanþmus mokyklose, gimnazijose ar kitose bendrojo lavinimo istaigose prasidejus naujiesiems

mokslo metais.

Moþmo centras, vykdydamas Kalejimq departamento direktoriaus 2015 m. gegvùes 22 d.

fsakymo Nr. V-199 ,,Dél Pataisos pareigunq profesinio mokymo programos rengimo ir darbo
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grupes sudarymo" 3.1.3 punkt4 2015 m. rugsejo 2l d. pateike Parai5kqiSduoti licencij4juridiniam

asmeniui vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas Nr. 5-617. Mokymo centras

2015 m. gruodZio 7 d. gavo Licencijqvykdyti formalqii profesini mokym4Nr .004145.

AtsiZvelgdamas i Tarnybos Kaléjimq departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo

ministerijos st¿tuto 18 straipsnio 2 ir 3 dalis bei Asmenq atrankos ir priemimo i pataisos pareigunq

Svietimo [staigas tvarkos apra5o, patvirtinto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2015 m. rugpjüöio 20 d. þakymu Nr. 1R-246 ,,Dé1 Asmenq atrankos ir prièmimo I pataisos

pareigunq Svietimo istaigas tvarkos apra5o ir tipines moþmo sutarties formos patvirtinimol',

II skyriq 2015 m. spalio 7 d. Mokymo centras pasiülê Kalejimr¿ departamentui pavaldZioms laisvès

atemimo vietr¿ [staigoms pradéti organizuoti ir vykd¡i asmenq atrankas I Mokymo centro vykdom4

Pataisos pareigünq modulinç profesinio mokyrno programq (2015 m. spalio 7 d. ra5tas Nr. 5-657).

Taþ pat buvo atlikfa laisvès atemimo vietq [staigq apklausa apie pretendentus mokytis pagal

Pataisos pareigünr¿ modulinç profesinio moþmo programe Q0l5 m. gruodZio 8 d. ra5tas Nr. S-

7e6).

Moþmo centro specialistai, atsiåvelgdami I Asmenr¿ atrankos ir priemimo i pataisos

pareigünq Svietimo istaigas tvarkos apra5o, patvirtinto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2015 m. rug¡rjäðio 20 d. þakymu Nr. 1R-246 ,,Del Asmenq atrankos ir priemimo i pataisos

pareigünr¿ Svietimo istaigas tvarkos apra5o ir tipines moþmo sutarties formos patvirtinimo" 16

punkta parenge ir 2015 m. gruodZio 18 d. suderino su atsakingais Kalejimr¿ departamento

specialistais dalykinio patikrinimo uZduotis Q0l5 m. gruodZio 8 d. raStas Nr. 5-795). Sios uZduotys

buvo pateiktos pretendentams Moþmo centre vykusios atrankos metu.

3.2. Kvalifikacij os tobulinimas

Per 2015 metus Moþmo centre ivyko 152 ivuraus pobüdZio kvalifikacijos tobulinimo

renginiai. Kalejimq departamento ir jam pavaldùiq [staigr¿ personalo kvalifikacijos tobulinimo

Moþmo centre 2015 metqplanas vir5ytas 10.87 proc. I5 viso Siuose moþmo renginiuose dalyvavo

1275 darbuotojai, buvo parengti ir i5duoti 2579 kvalifikacijos tobulinimo pa4rmejimai.

(PRIDEDAMA: 03 001 Programos ,,Bausmir¿ sistema" 1 tikslo ,,Kurti moderniqbausmiq vykdymo

sistem4" 01-03 priemones ,, UZtikrinti laisves atemimo vietq optimali4 veikl4 bei modernizuoti jr¿

infrastnrkhìr4 ir veiklos metodus" þyvendinimo 2015 metq veikos vertinimo kritenj.¿ vykdymo

ataskaita,2lapai).

t¿



ffi 2014 metai ffi2OLS metai

I pav. KvaliJìkacíjos tobulinimo rengíniai, døIyvíq skaiëìus, paí¡mèjìmç skaiëius

2015 metais Mokymo centre buvo organinrota 8 procentais daugiau kvalifikacijos

tobulinimo renginiq nei 2014 metais, o darbuotojq tobulinusiq savo kvalifikacij4 padidejo

2 procentais. Didesni renginiq bei daþiq skaiðit¿ leme Mokymo centro organizuotr¿ mokymo

renginir¿ aktualumas, glaudesnis bendradarbiavimas su Kalejimq departamentu ir jam pavaldZiomis

istaigomis bei moþmo poreikiq i5samesne analizë. Dalis renginir¿ buvo organizuoti papildomai

atskiru Kalejimr¿ depafamento ar jam pavaldZir¿ istaigr¿ praSymu.

3.3.lvadinis moþmas

[vadinio moþrmo kursuose daþavo 322 klausytojai. I5 viso per 2015 metus buvo i5duota

313 ivadinio mokymo kursq baigimo paZymejimr¿ (9 klausytojai negavo pa4rmejimr¿ del objektyviì¿

prieZasðiq: buvo nebaigti mokymai arba nebuvo i5laiþrtas baigiamasis testas).
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2 pav. lvadìnio molrymo renginì4 sksìðius; tykdytU moþmo programq skaiðíus



3 pav. Kløusytoj4 skøíëíus 2014-2015 metøis

2015 metais palyginus su2074 metais Mokymo centre 20 proc. padidejo ivadinio mokymo

kursuose besimokiusir¿ klausytojq skaiöius.

Moþmo centre 2015 metais buvo vykdomi Sie moþmai: 38 akad. val. trukmès Pataisqs

pareigunq (Satrnam{t¿ ginklq ir specialiqjq priemoniq panaudojimo) lvadinio moþmo kursai; 560

akad. val. Pataisos pareigunq (aunesniqjq pareigúnr¿ grandies) [vadinio mokymo kursai, patvirtinti

Kalejimq departamento direktoriaus 2013 m. rugsejo 6 d. [sakymu Nr. V-294.

Mokymo centro vykdomos mokymo progr¿tmos nuolat vertinamos ir perZiürimos,

papildomos ir koreguojamos, atsiåvelgiant I bausmiq vykdymo sistemai keliamus tikslus ir
uZdavinius, pateiktus siulymus ir pastabas bei reikalavimus moþmo programoms ir jqrengimui.

Moþmo centro darbuotojai, atsiZvelgdami i pataisos pareigunq mokymo poreiki parengè

dvi naujas moþmo programas: SaunamqjU ginklq ir specialirjq priemoniq panaudojimo laisves

atemimo vietose mokymo kwsus, patvirtintus Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos

teisingumo ministerijos direktoriaus 2015 m. kovo 25 d. lsakymu Nr. V-l36 bei Pataisos pareigünr¿

([vadinio moþmo program4), patvirtint4 Katèjimq departamento prie Lietuvos Respublikos

teisingumo ministerijos Moþrmo direktoriaus 2015 m. rugpjüðio 3 d. þaþmuNr. V-74.

AtsiZvelgiant i atskirq padalinir¿ specifikq buvo sudar¡os trys lvadinio moþmo temines

programos irpatvirtintos Mokymo centro direktoriaus 2015 m. rugpjüðio 31 d. Pataisospareigunq

ivadinio moþmo temine programa þataisos pareigunams, vykdantiems nuteistqjq ir suimtqjq

apsaugQ ir prieZiür4 kriminalinç ùxaIgybS Nr. T5-613;2015 m. spalio 2 d. Pataisos pareigunq

[vadinio mokymo temine programa þataisos pareigunams, vykdantiems nuteistqir¿ ir suimqjr¿

rcsocializacij4 psichologini darb4) Nr. TS-720 bei 2015 m. spalio 27 d.Pataisos pareigunq ivadinio

moþmo temine programa (probacijos tarnybr¿pareigünams) Nr. TS-794.

T,
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Mokymo centre kvalifikacijos tobulinimo efektyvumas, jo reik5mingumas, bausmit¿

vykdymo sistemos pareigunq poZiüris I kvalifikacijos tobulinimq atskiry mokymo renginiq

tikslingumas ir naudingumas nustatomas apklausos büdu, tiriant tiksliniq grupir¿ poreikius. Poreikiq

tyrimas padeda nustatyti Mokymo centro veiklos prioritetus, koreguoti, planuoti ir koordinuoti

moþmq orientuojantis i profesinös veiklos efektyvumq siekiant maksimaliq rezultatt4

minimaliomis sq¡raudomis. Formuojant bausmiq vykdymo sistemos pareigünr¿ poZiür[ i
kvalifikacijos tobulinimq kaip i vis4 gyvenim4 trunkanti proces4, mokymo renginiai Mokymo

centre tampa ne periodi5ku, o nuolat vykstanðiu procesu.

2015 metais buvo nuolat vykdoma visr¿ mokymo renginiq dalyvir¿ apklausa. Be to, buvo

atlikta Kalejimq departamento ir jam pavaldZiq [staigq apklausa del Moþmo centre organizuojamq

mokymo renginiq efektyvumo. Daugumos (apie 86 proc. apklaustqi$ nuomone, Mokymo centre

organizuojami mokymo renginiai yra naudingi, atitinka istaigr¿ ir darbuotojq poreik[. Apklausa

rodo, kad respondentai Moþmo centro organizuojamus mokymo renginius ir jo teigiam4 itakq

pareigünr¿ tolimesnio darbo koþbei i5 esmes vertina teigiamai (81 proc. apklaustqiq igytos Zinios

atitiko lükesöius bei 18 proc. - i5 dalies atitiko). Taip pat matome, kad 10 proc. asmenU ,

dalyvavusiq mokymo renginiuose, apklausoje nedalyvavo.

3 pav. Moþmo renginÍo meta dalyviq
igtt4 i,ini4 ir lükesëi4 atìtikimas

4 pøv. Apklausos dølyvíøi



5 pau Bendras moþma renginio lverlínímøs:
naudingamas, aktualumas, iiníns, mokomosios medíiagos apimtß

2015 metais Mokymo centro specialistai teikê metodinç pagalbq (skaite paskaitas,

orgarrjzavo ir vede pratybas, moþmo renginius) laisves atemimo vietq pareigunams. Mokymo

centro tiro patalpose buvo sudar¡os galimybes Vilniaus miesto laisves atemimo vietq istaigr¿

pareigunams (Vilniaus pataisos namq - ll9 pareigünq Laisves atemimo vietq ligoninös - 67

pareigünai) lavinti ginklq valdymo igùdZius bei laik¡i praktinio Saudymo iskaitas

(2015 m. spalio 30 d. ra5tas Nr. 9-7217(05); 2015 m. lapkriðio 4 d. ra5tas Nr. 5651). Siekiant

tobulinti praktinius ginklo valdymo þdZius, populiarinti ir propaguoti praktin[ Saudym¿

kiekvienos Mokymo centro grupes klausytojams Mokymo centro tire buvo organizuojamos

praktinio Saudymo varZybos.

3.4. Pedagoginè veikla

[vadinio moþmo kursq bei kvalifikacijos tobulinimo renginiq metu desto Mokymo centro

specialistai, Kalejimq departamento ir jam pavaldùiq istaigq praktines patirties ir destymo

kompetencÜU turintys darbuotojai bei kvieðiami lektoriai, kuriq paslaugos isigyjamos vie5qjq

pirkimr¿ büdu.

Siekiant uåtikrinti teikiamt¿ mokymo paslaugq koþbç, sistemingai stebëtos, vertintos ir

analizuotos pedagogq kompetencijos. Visa sukaupta medäaga apie pedagogo metodinç veikl4

patirties sklaid4 planr¿, programq vykdymzu veiklos dokumentq pneùltuq' kontrole ir analize buvo

analintojama ir svarstoma Moþmo centro darbuotojq susirinkimr¿ metu.



6 pav. Pedagoginful vølandç krøvis

Mokymo centro specialistai atliko Kalejimq departamentui pavaldZiq istaigq vadovq

apklaus4 del nei5ejusir¿ ivadinio moþmo pataisos pareigunr¿. Siekiant stebêti personalo kaitos

dinamik4 buvo surinkta informacija apie atleistus i5 tarnybos pareigünus bei apibendrinti duomenys

tam, kad bütq sistemingas ir planingas bausmir¿ ir probacijos vykdymo sistemos personalo mokymo

proceso organzavimas (2015 m. balandZio 14 d. Paäymaapie pataisos pareigunqkaitqNr. T5-306).

Tobulindami Mokymo centro destanðio personalo pedagoginio darbo apskait4 bei krüvio

paskirstymq Mokymo centro specialistai parenge Pataisos pareigänq kvalifikacijos tobulinimo

tvarkos apra5o projektq kuris buvo pawirtintas Kalejimq departamento direktoriaus 2015 m.

rug¡rjüðio 21 d. þakymuNr. V-309.

Moþmo centro intemeto svetainêje (www.kdmc.lt) nuolat skelbiama ir atnaujinama su

moþmo renginiq organizavimu ir vykdymu, pretendentr¿ i pareigünq pareigas dalykinio ir fizinio

pasirengimo patikrinimais susijusi informacija.

2015 metais Moþrmo centro bibliotekoje lankêsi 322 Mokymo centro klausytojai, 15

Moþmo centro, Kalejimq departamento ir jam pavaldùiq istaigq darbuotojq. Bibliotekoje buvo

teikiama metodiné pagalba skait¡rtojams pasirenkant jiems btitinas knygas. Siekiant uZtikrinti

mokymo renginit¿ dalyvir¿ aprüpinim4 mokom4ja literattira bei atsiZvelgiant i turimA finansavimq

buvo kopijuojami ir iri5ami moþmo procesui bütini leidiniai: EPP dokumentacija ir vertinimas -
20 vnt., EPP pratybq s4siuvinis - 20 vnt., EPP vadovas - 15 vnt. Kiekvienam Mokymo centro

klausytojui buvo sukomplektuota ir i5duota moþrtis reikalinga literatúra: Bausmiq vykdymo teisès,

Administracines veiklos, Lietuvos teises istorijos vadoveliai, Ginklq ir Saudybos moþmo kurso

metodiné medùiaga, Laisves atemimo vietq apsaugos ir prieZiuros instrukcijos schemq albumas,

Kratq ir apZiüry atlikimo laisvês atêmimo vietose taktikos metodines rekomendacijos. Siekiant
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kryptingai pild¡i knygU fond6 2015 metais buvo uZsakyti ir [sigyti dvideÈimt trys vienetai [vairios

literaturos, atlikta metine prenumerata.

Siekiant [gyvendinti vien4 i5 Mokymo centro uZdaviniq - ugdyti klausytojus doros,

patriotizmo, Lietuvos Respublikos istafymq ir Zmogaus teisiq gerbimo dvasia, 2015 metais

Mokymo centro klausytojams buvo organizuojami kultrlriniai renginiai bei paZintines ekskursijos

po Vilniaus senamiesti UZupio Respublik4 aplankant Sv. Pranciðkaus ir Sv. Bemardinr¿baZnyði4ir

vienuolyn4. Mokymo centre buvo organizuotos ir rengiamos parodos Sventinèms ar atmintinoms

progoms paminêti: Laisves gynejU dienai, Lietuvos valstybês atkùrimo dienai, Lietuvos lstojimo I
NATO 10 metq Kulffiros dienai (Senasis Vilnius), Lietuvos istojimo i Europos Sqiung4, Karaliaus

Mindaugo karünavimo dienai, äalgnro mü5io pergales dienai, Juodojo kaspino dienai, Mokslo metq

pradùiai, Konstitucijos dienai, Advento pradùiai, Tarptautinei antikorupcijos dienai, Nobelio dienai,

3.5. Profesijos populiarinimas

Siekiant igyvendinti Kalejimq departamento direktoriaus 2015 m. rugpjäðio 19 d. isakymu

Nr. PL-l ,,Dèl Kaléjimr¿ departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldZiq

istaigq 2015 metq veiklos planr¿ patvirtinimo" patvirtinto Kalèjimq departamento prie Lietuvos

Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro 2015-tqjq metr¿ veiklos plano 6 punkt4 buvo

patvirtintas Mokymo centro atstovq moþklose apsilanþmo grafikas. Taip pat buvo sudaryta darbo

grupe Moþmo centro informaciniam lankstinukui parengti bei pateikti.

Si,¿ apsilankymU metu moþkh¿ ar gimnazijr¿ vyresniqjq klasiq moksleiviai buvo

supaZindinami su bausmiq vykdymo sistemos misija, veiklos specifika, Sios srities specialistq

rengimo (moþmo) galimybemis ir isidarbinimo sistemoje perspektyvomis. Mokymo centro

pareigünai 2015 metais suorganizavo 17 susitikimq su vyresniqjq klasir¿ moksleiviais, juose

dalyvavo apie 960 moksleivir¿. Susitikimq su rryresniqjr¿ klasil¿ moksleiviais metu buvo ne tik

vieSinama pataisos pareigüno profesija, bet ir kvieðiami dirbti bausmiq vykdymo sistemoje jauni ir

gabüs jaunuoliai. Tokiu büdu buvo suteikta ai5kios informacijos ne tik apie bausmiq vykdymo

sistemos tikslus ir uZdavinius, bet ir kaip tapti pataisos pareigunu, paai5kintos karjeros perspektyvos

ir darbo sqlygos, socialines garantijos, diskutuojama, atsakoma I moksleivius dominanðius

klausimus, dalijama informacinê medùiaga. Taip pat Mokymo centro dèstantys specialistai 2015

metais parenge informacinilankstinukqapie Lietuvos bausmiqvykdymo sistem4.

Mokymo centre 2015 m. balandZio 30 d. su paZintiniu vizitu lankesi Vilniaus Antakalnio

vaikr¿ socialinês globos namq aukletiniq grupe ir Sit¿ globos namr¿ direktorê Elvyra Lotc. Vaikai

buvo supaZindinti su bausmiq vykdymo sistemos ir jos personalo tikslais bei vùdaviniais,

pasikalbet4 kokie reikalavimai keliami tiems, kurie nori dirbti bausmiq vykdymo sistemoje,

apùiwejo, kokiomis s4lygomis gyvena ir mokosi pareigùnai. Sveðiai domejosi, kokiq asmeniniq
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savybiq ir kokiq Ziniq reikia Zmonéms, kurie siekia dirbti bausmir¿ vykdymo sistemoje, ar jau

dirbantiems, kokios socialinês garantijos teikiamos pareigunams. Buvo sutarta, kad Mokymo centro

darbuotojai visada bus pasirengç suteikti bütin4 ir dominanõi4 informacij4 vyresniesiems vaikams,

kurie netn¡kus turès priimti sprendim4dèl savo ateities, nusprçsti, koki4profesij4pasirinkti.

vaikq teises bei karru

pasidZiaugti vaiþ kúrybi5kumu, Tarptautinés vaikt¿ gynimo dienos proga Mokymo centre buvo

organizuota vaiþ pie5inir¿ paroda,,Mano Seimos nariai - bausmiq vykdymo sistemos darbuotojai".

Kalejimr¿ departamentui pavaldZios [staigos buvo kvieðiamos (2015-05-26 ra5tas Nr. S-3S1)

paraginti savo darbuotojus, kad jr¿vaikai dalyvautqminetoje parodoje. Parodavyko visq20l5 metq

btrùelio ménesi.

2015 m. birùelio I d Mokymo centre vyko renginys tema ,,Pareigünq mokymo

orgarrjzavimas: pasidalinimas praktine patirtimi". Kvalifikacijos tobulinimo renginio tikslas -
pasidalinti praktine patirtimi, formuojant sklandq ir efektyvr¿ Katejimq departamentui pavaldùi:q-

istaigq darbuotojq darbq organizuojant ir vykdant moþmus. Renginio metu Kalejimq

departamentui pavaldZiq istai$¿ darbuotojai, atsakingi uZ mokymr¿ orgat.iLzavim4 dalindamiesi

praktine patirtimi, skatino kolegas tobuleti, organizuojant moþmus. Kalejimq departamento ir jam

pavaldåiq istaigq darbuotojr¿ mokymo procesas yralabai svarbus, siekiant auk5ðiausios darbuotojq

kvalifikacijos. Ger,¿ir¿ pavyzdùit¿ nagrinejimas ir pritaikymas kasdieniniame darbe padeda

darbuotojams sekmingai siekti mokymo tikslq. Renginio metu Moþmo centro laikinoji vadové

i'anaMitiajeva skaite prane5im4apie pataisos pareigunqprofesinio moþmo orgarizavim4

2015 m.birùelio 19 d. Moþmo centre buvo organizttotas paZintinis informacinis renginys

tema,,Bausmir¿ vykdymo sistemos ginklai ir specialiosios priemonês", kuriame dalyvavo Kalejimq

departamento ir jam pavaldZiq istaigq darbuotojq vaikai. Visiems atvykusiems buvo pristat¡rta

bausmiq vykdymo sistemos Saunamqiq ginklì¿ istorine apävalga, parodyti ginklai, paai5kinti jq

veikimo principai bei papasakota apie nuteistqjq ir suimtqlq nusikalstamoms veikoms uZkardyti

naudojamas specialiqsias priemones. Vaikams buvo sudaryta galimybe ne tik apùirxèti, bet ir
palaik¡i rankose pareigunq darbe naudojamas speciali4sias priemones ir ginklus. Mokymo centro

darbuotojams netnlko klausimq ne tik apie ginklus ar specialiqsias priemones, bet teko ir atsak¡i,

kokir¿ asmeniniq savybiq reikia norint dirbti bausmiq vykdymo sistemoje, kokiq Ziniq ir igùdZir¿

reikia þyti, siekiarfi tapti pareigunu. Siuo renginiu siekiama paskatinti jaunim4 .1lmtai pamestyti

apie pataisos pareigüno profesijos pasirinkimo galimybç ateityje.

Kalejimq departamente 2015 m. spalio 23 d. vykusio Kalejimq departamento ir jam

pavaldäiqistaigq darbuotojq atsakingq uZ personalo valdym4 pasitarimo metu posêdZio dalyviams

Mokymo centro laikinoji vadovê Zana Mitiajeva pristate profesinio mokymo programq ir
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pretendentq prièmimo i Mokymo centrq tvarkq bei pasiüle istaigoms skelbti atrankas I pataisos

pareigänq Svietimo istaig4bei organizuoti pataisos pareiguno profesijos sklaid4ir vie5inim4.

AtsiZvelgdamas I Tamybos Kalejimq departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo

ministerijos statuto naujos redakcijos, [sigaliojusios 2015 m. kovo 1 d., nuostatas ir siekdamas

pradeti profesin[ pataisos pareigünt¿ mokymq Mokymo centras siule visoms Kalèjimq

departamentui pavaldZioms istaigoms prisidèti formuojant pozityvq bausmiq vykdymo sistemos

ivaizdlu prie teisingos ir objektyvios informacijos apie bausmiq sistemq sklaidos

visuomenei, prie Lietuvos jaunimo motyvacijos skatinimo pasirinkti pataisos pareigüno profesijq

karjeros galimybes bausmiq vykdymo sistemoje (2015-06-Il ra5tas Nr. 5-431). PraÈyta surasti

galimybir¿ ir pasirengti organizuoti Kalejimq departamentui pavaldùi4 istaigr¿ specialistq

apsilanþmus mokyklose, gimnazijose ar kitose bendrojo lavinimo [staigose prasidèjus naujiesiems

mokslo metams.

Siekdamas prisideti prie pataisos pareiguno profesijos prestiZo didinimo, Mokymo centras

taip pat siüle pataisos pareigüno profesijos vie5inimo priemones, kurias galêtq þyvendinti Kalejimq

departamentas, jam pavaldZios istaigos, socialiniai partneriai, o bütent: sulcurti Moþmo centro

interneto svetainç, logotþq dalyvauti profesinio orientavimo renginiuose, [steigti bausmir¿

vykdymo sistemos muziejrS sukurti plakatq pristatanti pataisos pareiguno profesij4 lankytis

Kalejimq departamento ir jam pavaldZiq istai$¿ pareigunq mokyklose ar vaiþ vasaros stovyklos,

organizuoti geriausio metq mok¡ojo rinkimus, rinkti metq pavyzdingiausiq KalejimU

departamentui pavaldùiq[staig4 sukurti pataisos pareiguno profesij4 reprezentuojant[ dokumentini

filmq ar vuzdo klipA organizuoti sportinç vasaros dienos stovykl4 12-16 metq vaikams Moþmo

centro patalpose, skleisti informacij4 apie bausmiq vykdymo sistemos pareigünq pasiekimus

[vairiais komunikacijos kanalais (2015-10-30 ra5tas Nr. 5-710).

Siulomomis pataisos pareigrlno viesinimo priemonemis siekiama formuoti pozityvr¿

bausmiq vykdymo sistemos ivanzdy motyvuoti jaunim4rinktis pataisos pareiguno profesijq skleisti

teising4ir objekryviainformacij4apie bausmiqvykdymo sistemqLietuvos visuomenei.

IV SKYRIUS
Zivro cl5rg.rg TSTEKLTU vALDvMAS

2015 m. sausio 1 d. Moþmo centre buvo patvirtinti 35 etatan - 16 statutinit¿valstybes

tarnautojq (toliau - pareigünai) ir 19 darbuotojq dirbanðir¿ pagal darbo sutartis (toliau -
darbuotojai), kartu (toliau - dirbantieji, personalas), o sukomplektuoti 28 etatai- 16 pareigünr¿ ir 12

darbuotojq. 2015 m. gruodZio 31 d. buvo patvirtintas 51 etatas - 22 parcigüq 5 valstybes

tamautojq tu 24 darbuotojq fakti5kai dirbo 3l dirbantysis - 17 pareigtiil¿ (l i5 jU - pakaitinis
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pareigunas, pareigünês vaiko prieZiüros metu) ir 14 darbuotojU (l i5 jq* pagal terminuot4darbo

sutarti darbuotojos vaiko prieZiuros metu) arba 60,8 proc.

E 2014 metai ø 2015 metai

7 pau Etat4 skaíëius 201,12015 metøis

8120L4 metai ffi 2015 metai

9 pav. Prämti dørbuotojøi pagal dørbo sutø¡tís

[staigos kolektyvo amZiaus vidwkis - 40 metq (2014 m. - 42), i5 jr¿: pareigunq amZiaus

vidurkis 41,5(2014 m.-41),darbuotojr¿-39metai (2014m.-43). I53l dirbanðiojo 14 arba45,2

proc. sudaro vyrai, o 17 arba 54,8 proc. - moterys Q0I4 metais atitinkamai 53,6 ir 46,4).

NemaZ4 dal[ Mokymo centro pareigünq - 8 pareigünai arba 47 proc. - sudaro tie, kurir¿

tarnybos staZas daugiau nei20 metq.

Visas Mokymo centro personalas t*i j.¿ pareigoms bütinq i5silavinim4 (auk5tqii

universitetin[ ar jam prilygint4- net 93,5 proc. dirbanðiqiU 2014 m. - 85,7 proc.), o Kompetencijq

ugdymo skyriaus dirbantieji (destantis personalas) - ne tik auk5taji universitetini ar jam prilygint4

i5silavinim4 bet ir nemaà4darbo patirti bausmir¿ vykdymo sistemoje ar teisesaugos institucijosp.
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6. [vadinio mokymo uZtikrinimas i tamybqpriimtiems pareigünams.

7. Kvalifikacijos tobulinimo renginiq vykdymas pareigünr¿ tamybos vietose, taupant taikq

finansus bei kitus resursus.

8. Siekiant tobulinti mokymosi paslaugq kokybç, plètoti bendradarbiavimq su Lietuvos ir
uZsienio giminingomis institucijomis.

9. Bausmiq vykdymo sistemos darbuotojq kvalifikacijos tobulinimo galimybir¿ paie5kos bei

Europos S4jungos stnrkfürinir¿ fondq lè5omis Moþmo centro materialines bazes gerinimas.

I 0. Mokymo centro pedagoginio personalo kompetencijr¿ tobulinimas.

11. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jos valdymo institucijq kovos su

korupcija 2016 metqprogramos ir jos þyvendinimo priemoniqplano vykdymo uZtikrinimas.

lZ.Biudùeto le5q nuoseklus ir racionalus paskirstymas ir panaudojimas.

Moþmo orgarizavimo skyriaus virËininkè,
atliekanti direktoriaus funkcijas

QI

v- ZanaMitiajeva
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