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KALEJIMIT DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

MOKYMO CENTRAS

MOKYMO CENTRO 2013 METU VETKLOS ATASKATTA

2ot4-u-3/ Nr. ß- +.¿
Vilnius

I. VEIKSNIAI, TURINTYS ITAKOS MOI(YMO CENTRO VEIKLAI
Bausmiq vykdymo personalo mokym4 ir kvalifikacijos tobulinimq reglamentuoja Tarnybos

Kalejimt¿ departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutas ir Lietuvos

Respublikos valstybès tarnybos [statymas, kurie nustato mokymo finansavim4 organizavimo

principus, [vadinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo tvark4.

Butinybe nuolat didinti pareigunr¿ administracinius gebejimus, sudaryti s4lygas mokytis

visQ gyvenimq - nuolat tenkinti paãinimo poreikius, siekti naujq kompetencijr¡ ir kvalifikacijq,

reikalingq jq praktinei veiklai ir tarnybos karjerai.

Siunðiamq mokytis i Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo

ministerijos (toliau - Kalejimq departamentas) Mokymo centrg (toliau - Mokymo centras, istaiga)

ivadinio mokymo kursuose pareigùnq ir darbuotojq, atvykstanðiq tobulinti savo kvalifîkacij4

skaiðius, priklauso nuo to, kiek einamaisiais metais Kalejimr¿ departamentui pavaldËiose istaigose

pradejo dirbti nurjai priimtq i tarnybq pareigunr¿ ir kiek pareigunq paöios istaigos del darbo

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

2013 metai dar nebuvo nustatytq Lietuvos bausmiq vykdymo sistemos pareigunq rengimo

ir kvalifikacijos tobulinimo reikalavimq.

Siekiant organizuoti efektyvius kvalifikacijos tobulinimo renginius, butina kviesti skaityti

prane5imus [vairiq sriðiq aukðtos kvalifikacijos lektorius, kuriems uZ suteiktas paslaugas sumoketi

reikalingos papildomos leðos. Tobulinant mokymo procesfu rengiant personal4 pagal Europos

Sqiungos reikalavimus, tikslinga diegti naujas ir paåangias technologijas, kurioms isigyti
neskiriamas tinkamas fi nansavimas.

Esant dabartinei ekonominei situacijai Salyje, le5os Mokymo centro personalo,

uåtikrinanõio mokymo proces4 kvalifikacijai tobulinti naudojamos ypatingai taupiai.

Moþmo centro, kuris organizuoja ir vykdo bausmiq rykdymo personalo ivadin[ mokym4

ir kvalifikacijos tobulinim4 materialine bazë yra ribota/

TI.2O13 M. PRIORITETINES VEIKLOS I(RYPTYS

Pagrindinis Mokymo centro veiklos tikslas atsiZvelgiant i strateginius Lietuvos

kriminaliniq bausmiq vykdymo sistemos uZdavinius ir paäangi4 uãsienio Saliq patirti rengti
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Kalejimq departamento ir jam pavaldZir¿ [staigr¿ ir valstybes [monir¿ pareigunus, valstybes

tarnautojus ir darbuotojus, gebanðius profesionaliai vykdyti savo pareigas. Mokymo centras

planuoja, organizuoja, koordinuoja bei vykdo Kalejimq departamento ir jam pavaldZiq istaigq ir

valstybes imoniq pareigünq, kitq valstybes tarnautojq ir darbuotojq, dirbanðiq pagal d,arbo sutartis,

nuoseklq, planing4 bei efektyvr¡ ivadin[ mokym4 ir kvalifikacijos tobulinim4 bei pareigrinq ivadinio

mokymo metu þytq äiniq [vertinimq. 2013 metais buvo numatyti pagrindiniai veiklos uZdaviniai:

bausmir¿ ir probacijos vykdymo sistemos personalo apklaus4;

personalo kait4 ZO t Z metais i r sqlygoj anðius j 4 vei ksniu s ;

kvalifïkacijos tobulinimu bei optimizuoti Kalejimr¿ departamento ir jam pavaldZiq istaigq personalo

rengim4 ir kvalifikacijos tobulinimq nustatyti reikalavimus bausmiq ir probacijos vykdymo

personalo rengimui ir kvalifi kacijos tobulinimui;

darbuotojai, tobulinti darbuotojq atrankqir keisti jq priemimo tvarkq

SvietejiSk4 veikl4.

III. MOI(YMO PROCESO VYKDYMAS IR TOBULINIMAS

Per 2013 metus Mokymo centre irryko 9l (buvo planuota 78) [vairaus pobudZio

kvalifikacijos tobulinimo renginys, kuriuose dalyvavo ll29 (buvo planuota 750) Kalejimq

departamento ir Siam departamentui pavaldZir¿ istaigu pareigünai, kiti valstybes tarnautojai ir

darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Buvo pareîgfa ir i5duota 1789lsalifikacijos tobulinimo

paíymelimai (dauguma darbuotojq dalyvavo daugiau nei viename mokymo renginyje, todel dalyviq

ir iSduotq paãymejimq skaiðius nevienodas).
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20T3 metais Mokymo centre buvo organizuota 2 procentais daugiau kvalifikacijos

tobulinimo renginiq, nei 2012 metais, o darbuotojq, tobulinusiq savo kvalifikacij4 padidejo

8 procentais. Manytina,kad didesn[ dalyvir¿ skaiðiq nulèmè Mokymo centro organizuotq mokymo

renginiq aktualumas, glaudesnis bendradarbiavimas su ikalinimo istaigomis, mokymo poreikiq

i5samesne analizë.

[vadinio mokymo kursuose dalyvavo 208 klausytojai. Ið viso per 2013 metus buvo iÈduota

200 [vadinio mokymo kursr¿ baigimo paãymejimq (8 klausytojai negavo paåymÊiillrnt dél

akademiniq [siskolinimq).

[vadinio moþmo kursai
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2013 metais ivadinio mokymo kursuose dalyvavo 16 procentq daugiau klausytojq nei 2012

metais. Mokymo centre vykusir¿ mokymq bei dalyvir¿ skaiöius padidejo, kadangi Mokymo centro

darbuotojai, atsiãvelgdami i pataisos istaigr¿ darbuotojq mokymo poreiki parenge keturias naujas

mokymo programas (76 akad. val. trukmes Pataisos pareigunq (pareigunq ir vyresniqjq pareigünq

grandåil+) [vadinio mokymo kursq moþmo program4, 94 akad. val. trukmes Pataisos pareigunq

(probacijos) ivadinio moþmo kursq moþmo program4, 38 akad. val. trukmès Pataisos pareigùnr¿

(Saunamqjq ginklu ir specialiqfq priemoniq panaudojimo) þadinio mokymo kursq moþmo

programL,560 akad. val. Pataisos pareigunt¿ fiaunesniqjq grandies) [vadinio moþmo kursq moþmo

progtamq, kurios buvo patvirtintos Kalejimq departamento direktoriaus 201,3 rugsejo 6 d. isakymu

Nr. V-294) bei siekdami uZtikrinti sisteming4 efektyvq ir nenutrukstam4 mokymo proces4 vykde

mokymus pagal5eSias mokymo programas. Mokymo centro vykdomos mokymo programos nuolat

vertinamos ir peräiurimos, papildomos ir koreguojamos, atsiãvel giant ibausmiq vykdymo sistemai

keliamus tikslus ir uZdavinius, pateiktus siulymus ir pastabas bei reikalavimus mokymo

programoms ir jq rengimui.

Moþmo centre kvalifikacijos tobulinimo efekfyvumas, jo reik5mingumas, bausmiq

vykdymo sistemos pareigunq poãiuris i kvalifikacijos tobulinimq atskiry mokymo renginiq
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tikslingumas ir naudingumas nustatomas apklausos büdu tiriant tiksliniq grupiq poreikius. Poreikiq

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

mokym4 orientuojantis i profesinès veiklos efektyvum¿ siekiant maksimaliq rezultatq

minimaliomis s4naudomis. Formuojant bausmiq vykdymo sistemos pareigunq poäiúri i
kvalifikacijos tobulinim4 kaip i vis4 gyvenim4 trunkant[ procestu mokymo renginiai Mokymo

centre tampa ne periodiðku, o nuolat vykstanðiu procesu. 2013 metais buvo nuolat vykdoma visq

mokymo renginiq dalyvit¿ apklausa. Be to, buvo atlikta Kalejimq departamento ir jam pavaldäiLl

istaigq apklausa del Mokymo centre organizuojamq mokymo renginir¿ efektyvumo. Daugumos

(apie 90 % apklaustqjq) respondentq nuomone, Moþmo centre organizuojami mokymo renginiai

yra naudingi, atitinka istaigq ir darbuotojq poreik[. Apklausa rodo, kad respondentai Mokymo

centro organianojam4 ivadini mokym4 ir jo teigiamq !tak4 pareigunq tolimesnio darbo kokybei i5

esmés vertina teigiamai.

MOTflMO RENGTNTU VERTTN|MAS
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ffi¡
20T3 metais Mokymo centre buvo parengtos moþmo priemonès temomis: ,,Valstybines

kalbos status4 jos vartojim4 reglamentuojantys teises aktai ir institucijos, þyvendinanõios

valstybines kalbos vartojim4", pakoreguotos ir papild¡os mokymo priemonê temomis ,,{ejimo i
pataisos istaig4 ir iðejimo i5 jq taisyklès, konvojavimo taisyklès", ,,Kratq ir apZiürq atlikimo laisves

atemimo vietose, takfikos metodines rekomendacijos", ,,Pagrindiniq tarptautiniq teises aktq

santraukq" (aunesniesiems pareigünams), ,,Tarptautinius teises aktus, reglamentuojanðius Zmogaus

teisiq ir pagrindiniq laisviq apsaugos uZtikrinime'. Sios Mokymo skyriaus specialistq parengtos

mokymo priemonès skirtos visiems klausytojams, kurie mokosi ivadinio mokymo kursuose ar yra"

kvalifikacijos tobulinimo renginiq dalyviai, faip pat ðiomis priemonèmis gali naudotis pareigunai

tarnybinio mokymo istaigose metu. Vykdant Europos komiteto prieS kankinim4 ir kitoki áiaury,

neZmoni5k4 ar Zeminanti elgesi ir baudim4 delegacijos 2012 met4vizito Lietuvoje preliminarioje
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ataskaitoje nurodytU trukumq õalinimo priemoniq plano, patvirtinto Kalejimu departamento

direktoriaus 2013 m. vasario 6 d. isakymu Nr. V-40, I punkt4 Moþmo centre buvo parengta ir

2013-05-30 pateikta Kalejimq departamentui ir Alytaus pataisos namams Atmintine del Saunamqjq

ginklq ir specialiqjq priemoniq panaudojimo uätikrinant Zmogaus teises ir laisves.

20T3 metais Mokymo centro specialistai teike metodinç pagalb4 (skaite paskaitas,

organizavo ir vedè pratybas, varãybas, seminarus) laisvès atèmimo vietq pareigünams. Mokymo

centro tiro patalpose buvo sudarytos galimybes Vilniaus miesto laisvès atemimo vietq istaigr¿

pareigunams lavinti ginklq valdymo þtdZius bei laikyti praktinio ðaudymo [skaitas. Kiekvienai

Moþmo centro grupes klausytojams siekiant tobulinti praktinius ginklo valdymo igüdZius,

populiarinti ir propaguoti praktini ðaudym4 Moþmo centro tire buvo organizuojamos praktinio

õaudymo i5 maZojo kalibro õautuvo TOZ - 12bei ðaudymo i5 AK ir tarnybinio pistoleto varZybos.

{vadinio mokymo kursq bei kvalifikacijos tobulinimo renginiq metu desto Mokymo centro

specialistai, Kalejimq departamento ir jam pavaldZiq istaigq praktines patirties ir dèstymo

kompetencijr¡ turintys darbuotojai bei kvieðiami lektoriai, kuriq paslaugos [sigyjamos vie5qiq

pirkimq büdu.
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Siekiant uätikrinti teikiamq mokymo paslaugr¿ koþbç, sistemingai stebetos, vertintos ir

analizuotos pedagogr¿ kompetencijos. Visa sukaupta medáiaga apie pedagogo metodinç veikl4

patirties sklaid4 planq, programq vykdym4 veiklos dokumentq prieáiur4 kontrolê ir analizë bwo
analintojama ir svarstoma Mokymo skyriaus darbuotojq susirinkimo metu.

Moþmo centro specialistai parenge anket4 Q013-02-07) ir atliko Kalejimq departamentui

pavaldäiq istaigq apklaus4 dèl personalo kaitos 20TI - 20L3 metais apie etatt¿ skaiðiq, dirbanðius

pareigunus, priimtus i tarnyb4 pareigunus ir atleistus ið tarnybos pareigunus. Surinkus bei

apibendrinus statistinius duomenys, buvo atllkta apklausa Kalejimq departamentui pavaldli4

skaiðius
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istaigr¿ Q0l3-04-04), tam kad nustatyti salygojanðius personalo kaitos veiksnius. Del personalo

kaitos 20Il-2013 metais gauti apklausos anketq duomenys buvo apibendrinti ir iðanalizuoti,

pasiülymai ir i5vados pateikti Kalejimq departamentui (2013-04-24 Nr. TS-177). Apibendrinus

gautus duomenis buvo nustatyta, kad pagrindine ir svarbiausia prieäastis del pareigunt¿ pasitraukimo

i5 tarnybos, taip pat ir del maåo pretendentq skaiðiaus - darbo uZmokestis. Respondentai nurodè,

kad svarbiausia priemoné bütq padidinti darbo uZmokesti pareigünams, gerinti ir uZtikrinti

socialines garantijas gerinimas, gerinti darbo s4lygas, skirti didesn[ finansavimq [staigai ir sudaryti

galimybç kilti karjeros laiptais.

Moþmo centro interneto svetaineje (www.kdmc.lt) nuolat skelbiama ir atnaujinama su

mokymo renginiq organizavimu ir vykdymu, pretendentq i pareigünq pareigas dalykinio ir fizinio

pasirengimo patikrini mai s su sij usi i nformacij a.

2013 metais Mokymo centro bibliotekoje lankesi viri 230 lankytojq (Mokymo centro

klausytojai, Mokymo centro, Kalejimq departamento ir jam pavaldåiq istaigr¿ darbuotojai).

Bibliotekoje buvo teikiama metodine pagalba skaitytojams pasirenkant knygas, susijusias su

bausmiq vykdymo sistemos personalo rengimu, kvalifikacijos tobulinimo seminary temomis.

Siekiant tavpiai ir racionaliai naudoti biudZeto leðas, bei uZtikrinti mokymo dalyvius butiniausia

mokymo medäiaga,bibliotekoje buvo ne tik perkamos knygos bei kiti leidiniai, bet ir kopijuojami ir

riSami Mokymo skyriaus specialistq parengti mokymo procesui bütini leidiniai, kuriq nera

galimybiq isigyti kitu budu.

Siekiant þyvendinti vienq i5 Mokymo centro uådaviniq - ugdyti klausytojus doros,

patriotizmo, Lietuvos Respublikos lstatymq ir Zmogaus teisiq gerbimo dvasia - 2Ol3 metais

Moþmo centro klausytojams buvo organizuojami kulturiniai renginiai bei, ekskursijos Shpeliq

muziejuje, Signatary namuose, Lietuvos Respublikos Seime, KGB vidaus kalejime ir Arkikatedros

Bazilikos poZemiuose. Mokymo centre buvo organizuotos ir rcngiamos parodos Sventinems ar

atmintinoms progoms pamineti. Laisvès gynejq dienai, Lietuvos valstybès atkurimo dienai,

Kulturos dienai (Senasis Vilnius), Lietuvos istojimo i Europos Sqjung4 Tarptautinei vaikU dienai,

mamos dienai, tevo dienai, Seimos dienai, Karaliaus Mindaugo karunavimo dienai, i,algirio muõio

pergales dienai, Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti, äolinës, Mokslo metq

pradåial Konstitucijos dienai, LDK kunigaik5ðio Vytauto mirties dienai, Tarptautinei tolerancijos

dienai, Mokslo Zinit¿ dienai, Tarptautinei antikorupcijos dienai, Nobelio dienai.

Moþmo centro Moþmo skyriaus specialistai parenge ir pateike Kalejimq departamentui

pasiulymus dél naujos Tarnybos Kalejimq departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo

ministerijos statuto redakcijos (priemimo i tarnyb4 tvarkos (po profesinio ar [vadinio mokymo),

atrankos vykdymo, sutarðiq sudarymo, profesinio mokymo organizavimo), del pareigunq rengimo

organizavimo tvarkos pakeitimo ir profesinio mokymo organizavimo (2013-02-07 Nr. 5-103), dél
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2014-2020 metais Europos S4jungos struktürines paramos leðomis galimq vykdyti projektq, del

tarnybinio mokymo organizavimo, Kalèjimt¿ departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo

ministerijos ir jam pavaldZiq istaigr¡ personalo moþmo ir kvalifikacijos tobulinimo 2014 - 2016

metais gairiq projekt4 Pataisos pareigüno (aunesniqjq pareigünq grandies) rengimo standarto

projekt4 Pedagogines veiklos organizavimo ir apskaitos tvarkos apra5o projekt4 (20T3-03-19 Nr. S-

17r).

Vykdant tarptautin[ bendradarbiavim4 Mokymo centro specialistai nuo 2013 m. balandáio

29 d. iki geguZès 3 d. buvo atsakingi uZ Austrijos Respublikos pataisos sistemos pareigunq vizitE

Lietuvoje. Darbuotojai lydejo sveðius I Lietuvos pataisos [staigas ir jiems vertèjavo, supaãindino su

Lietuvos Respublikos pataisos sistema ir pareigünq rengimu.

Moþmo centro Moþmo skyriaus pareigunai, siekdami dalintis personalo rengimo patirtimi

bei tçsdami bendradarbiavim4 su Lietuvos policijos mokykla, organizavo susitikimq su Mokyklos

atstovais, kuriuo metu buvo apsvarstytos policijos ir bausmiq vykdymo sistemos personalo rengimo

bei kvalifikacijos tobulinimo perspektyvos, bendn¿ projektq vykdymo galimybes. Sio susitikimo

metu buvo pasira5yta bendradarbiavimo tarp Policijos Mokyklos ir Mokymo centro sutartis.

Moþmo centro Moþmo skyriaus darbuotojai, atslävelgdami I tai, kad Moþmo centras yra

Marijampoles pataisos namq vykdomo projekto partneris, teike metodinç pagalbq Marijampoles

pataisos namq atstovams rengiant projekto ,,Prevencinès grupès pareigunt¿ kvalifikacijos

tobulinimas" paraiõk4 organintojant vie5uosius pirkimus projekto veikloms þyvendinti, parengë

Partnerystes sutart[ su Marijampoles pataisos namais del 5io projekto vykdymo, dalyvavo kai

kuriuose 5io projekto mokymuose bei ruoðèsi vykdyti vien4 i5 projektiniq veiklq.

Moþmo centro Moþmo skyriaus specialistai dalyvavo Kalejimq departamento vykdomo

5-tojo projekto ,,[kalinimo [staigr¿ personalo kompetencijq stiprinimas, skiriant daugiau demesio

[kalintq asmenrl mokymui" darbo grupès veikloje (2013 m kovo 29 d. Kalejimq departamento

direktoriaus isakymas Nr. V-109), rengè projekto parai5k4 parenge Moþmq plano projekt4

reikaling4 projekto paraiðkai rengti, teike pasiulymus, pastabas, dalyvavo pasitarimuose. Moþmo

centre su darbo vizitu lankesi sveðiai i5 Norvegijos. Yadovaqantis Kalejimq departamento

direktoriaus 2013 m. rugpjúðio 2 d. isakymu Nr. V-257 ,,Dèl programos LT14 ,,Pataisos [skaitant

bausmes be fkalinimo" projekû¡ partnerir¿ delegacijos priemimo 2013 m. rugpjüðio 8 - 9 dienomis

Mokymo centro specialistai dalyvavo renginiuose priimant projektq partnerius i5 Norvegijos, t. y.

20T3 m. rugpjûðio 7 d. ir 14 d. dalyvavo Kaléjimq departamente organintojamuose pasitarimuose

del projekto ,,Pataisos iskaitant bausmes be ikalinimo" ir projekto partneriq i5 Norvegijos

delegacijos priemimo. Moþmo skyriaus darbuotojai organizavo sveðiq i5 Norvegijos bei Kalejimq

departamento atstovq darbini susitikimq Mokymo centre. Susitikimo metu buvo apsvarstyti

bausmiq vykdymo sistemos personalo rengimo klausimai, pasidalinta mokymo proceso



I

organizavimo, mokymo programu rengimo patirtimi. Buvo sutarta dél tolimesnio bendradarbiavimo

ir bendry projektr¿ vykdymo galimybiq, apsvarstytos projekto veiklt¡ vykdymo gairès.

Moþmo centras, suderinçs su Vilniaus miesto savivaldybès Svietimo, kultüros ir sporto

departamento Svietimo skyriumi, 2013 m. balandZio - gruodãio mén. organizavo apsilankymus

Vilniaus miesto mokyklose bei gimnazijose, pareiðkusiose nor4 priimti Mokymo centro atstows.

Sir¿ renginiq metu mokyklq/gimnazijq vyresnit¿jq klasiq moksleiviai buvo supaZindinami su

bausmiq vykdymo sistemos misija, veiklos speciflrka, Sios srities specialistt¿ rengimo galimybèmis ir

isidarbinimo sistemoje perspektyvomis. Svietimo [staigoms taip paf buvo pateikiami Mokymo

centro parengti informaciniai lankstinukai apie Lietuvos bausmiq vykdymo sistem4. Nuo 2013 m

balandãio mènesio iki 2013 m. pabaigos buvo Moþmo skyriaus darbuotojai aplanke l5 Vilniaus

mieste esanðiq mokyklq, gimnazljt4, profesijos rengimo centrq. PaZintinese paskaitose dalyvavo

apie 7 50 vyresniqiq klasir¿ moksleivir¿.

rv. Znnocr5rUrU r5rnxr,rg vALDvMAS

20T3 m. sausio I d. Mokymo centre buvo patvirtiîti 34 etatai, o sukomplektuoti 25 etatai -
17 statutiniq valstybes tarnautojq (toliau - pareigunal) ir 8 darbuotojq, dirbanðiq pagal darbo

sutartis (toliau - darbuotojai), kartu toliau - personalas). Vykdant Teisingumo ministerijos ir

Kalejimq departamento direktoriaus nurodymus vietoje laisvr¿ (nesukomplektuotq) tam tikry

tatnybt¿ statutiniq pareigybiq steigti nestatutines pareigybes, keitesi Mokymo centro etatq struktura

- 2013 m. pabaigoje buvo patvirfinta T7 pareig¡tnq ir T7 darbuotojq etatq, o sukomplektuoti

28 etatai (2012 m. - 25) - 16 pareigrlna(2012 m. - 17) ir 12 darbuotojq, (2012 m. - S) - rai sudaro

82,4 proc. nuo viso etatr¿ skaiðiaus.
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[staigos kolektyvo amãiaus vidurkis - 43 metai: pareigünq amùiaus vidurkis 41, darbuotojq

- 45 mefai.I5 28 sukomplektuotr¿ etatq 53,6 proc. sudaro vyrai, 46,4 proc. - moterys.

Nemaäa dali Mokymo centro pareigünq - 6 pareigünai arba 37,5 proc. - sudaro tie, kuriq

tarnybos staZas daugiau nei 20 metq.

' Visas Mokymo centro personalas turi jq pareigoms butin4 i5silavinim4 (aukSt4ji

universitetin[ ar jam prilygint4 - 82,1 proc.), o Mokymo skyriaus pareigünai - ne tik auk5tqi[

universitetiniar jam prilygint4 iSsilavinima bet ir nemaÉqdarbo patirti bausmiq vykdymo sistemoje

ar teisesaugos institucijose. I pareigunas ir I darbuotojas (7,1 proc.), siekdami profesines

kvalifikacij os, toliau studijuoj a auk5tosiose mokyklose.

2013 metais du Mokymo centro pareigünai buvo paskatinti Kalejimq departamento prie

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos åinybiniu ãenklu ,,UL pavyzdingq tarnyb{',

tarnybiniq ar drausminiq nuobaudq personalui skirta nebuvo.

Visi 16 istaigos pareigunq turi kvalifikacines kategorijas, ið j,¿ 8 pareigunai - 1-4 4
pareigUnai - 2-4ir 4 pareigun ai -3 -í4.

2013 metais ið tarnybos buvo atleisti du Mokymo centro pareigunai - Bendrqjq reikalq

skyriaus vir5ininkas ir Mokymo skyriaus vyriausiasis specialistas, atsakingas uZ mokymo proceso

organtzavim4 o priimti 4 darbuotojai ir I pareigünas.

Moþmo centro personalas, siekdamas kelti savo kvalifikacija ir þyti naujq, vykdyti

tarnybines pareigas butinr¿ Linin4, al<lyviai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose pagal

Moþmo centro direktoriaus patvirtintq20T3 metq valstybes tarnautojq mokymo plan4 (toliau -
planas). Paäymetina, kad mokymo renginiuose dalyvavo 89,3 Yo istaigos dirbanõiqjq - visi

Moþmo centro pareigunai ir 66,7 Yo darbuotojq Pagal patvirtint4 plan4istaigos pareigunai turèjo

dalyvauti 30 mokymo renginiq. Nors keliuose mokymo renginiuose dél objektyvirt priei,asöiq (liga,

atostogos, tarnybines aplinkybes ir kt.) nebuvo dalyvauta, taóiau paáymëtina, kad Mokymo centro

personalas dalyvavo kituose, Moþmo plane nenumatytuose renginiuose, kuriuose dalyvavimas

buvo naudingas pagal vykdomas funkcijas, dalyvauta pagal Kalejimr¿ departamento direktoriaus

fsakymus, tobulino savo kvalifïkacljquãsienyje (1 pareigúnas ir 1 darbuotojas Lenkijos Kalejimq

tarnybos Centrinio mokymo centro kvietimu (Kali5as) dalyvavo )ilI Tarptautiniame kovos menq ir
intervencijos technikq seminare, 1 pareigünas dalyvavo tarptautiniuose mokymuose (staÈuoteje)

apie priklausomybes ligq gydym4 ikalinimo istaigose (Lenkijoje), 3 pareigünai dalyvavo

Tarptautines Seimos asociacijos vykdomo Moþmosi visq gyvenimq programos Leonardo da Vinði

mobilumo projeftte ,,Kouðingo þPdáiai kaliniq profesinio rengimo specialistr¿ kompetencijoms ir
darbo efektyvumui didinti" Nr. LLP-VETRO-2012-LT-0735 mokymuose Notingeme @idåioji
Britanija). Iõ viso 2013 m. [staigos personalas dalyvavo 4l mokymo renginyje. Lietuvos

integracljos i Europos S4jung4 teikiamq galimybiq i5naudojimas, vykdant tarptautinius projektus
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Europos S4jungos strukturiniq fondt¿ lé5omis, bausmiq vykdymo sistemos personalo kvalifikacijos

tobulinimas dalyvaujant tarptautiniuose projektuose formuos ir gerins bausmiq vykdymo sistemos

ivaizdi ir autoritet4 visuomenèj e.

Vykdant Kalejimq departamento direktoriaus 2010 m. Iiepos 2 d. isakym4Nr. V-l6g (Z0lT
m. gruodZio 20 d. [sakymo Nr. V-384 redakcija), Moþmo centre buvo vykdomi pretendentq i
pareigun¿ pareigas Kalejimq departamentui pavaldåiose [staigose fìzinio ir dalykinio pasirengimo

patikrinimai. Per metus ið viso ivyko 24 patilcrinimai Q0l2 m. - 2T), kuriuose dalyvavo 329

pretendentai Q0l2 m. - 236), iÉ jLL'. 26T eiti jaunesniqjr¿ pareigunq grandies (priãiuretojo) pareigas

(20L2 m. - I92),51 - pareigrlnq grandies pareigas (2012 m. - 44 pretendentai) ir 17 pretendentq

pagal Kalejimq departamento ar Teisingumo ministerijos skelbtus konkursus, kurie laikè tik fizinio

pasirengimo normatyvus (2012 m. - 5 tokie pretendentai). Netinkamais eiti atitinkamas pareigas

ptipaiinti 45 pretendentai, kurie arba nei5laike fizinio pasirengimo normatyvq (i priZiüretojo

pareigas - 25, i pareiguno - 2), arba dalykinio pokalbio su komisija metu surinko maãiau nei 6,0

balq vidurk[ ([ priZiüretojo pareigas - 13, Ipareigüno - 5).
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v. MATERTALINTU IR FTNANSTNTU rsrnxr,ry VALDYMAS
Ataskaitiniu laikotarpiu Mokymo centras vykde 03.001 programq ,,Bausmiq sistema

(valstybes biudZeto lè5os)". Sios programos asignavimq planas ataskaitiniu laikotarpiu sudare

1546,0 tukst. Lt, kasines i5laidos - lszï,Ztukst. Lt.

Programai vykdyti skirti valstybes biudZeto asignavimai buvo naudojami taupiai, racionaliai

ir pagal paskirti turimus iõteklius maksimaliai panaudoti mokymo procesui uhtikrinti. programos

i5laidq semata nevir5yta.
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2. Moþmo centro pedagoginio personalo gebejimq ir kompetencijq tobulinimas, sudarant

s4lygas darbuotojams tinkamai tobulinti kvalifikacij4 bei dalykines kompetencijas.

3. Vykdomo mokymo proceso optimizavimas, rengiant naujas mokymo programas,

sisteminant turimas kvalifikacijos tobulinimo renginir.¿ programas, diegiant naujus mokymo

metodus bei formas.

4. Bausmiq vykdymo sistemos personalo kompetencijq ir Mokymo centro mokymo bazes

tobulinimas, þyvendinant Europos Sqjungos struktäriniq fondu lêSomis finansuojamus projektus.

Moþmo centro direktorius

{ß


