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APLINKOS IR ISTEKLIU ANALIZE

Bausmiq vykdymo sistemos personalo mokym4 ir kvalifikacijos tobulinim4 reglamentuoja
Lietuvos Respublikos valstybes tarnybos istatymas, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas,
Lietuvos Respublikos Svietimo istatymas, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo istatymas,
Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusir¿jq Svietimo ir tçstinio mokymosi istatymas bei kiti
istatymai ir teisès aktai, kurie nustato mokymo organizavimo principus, profesinio ir lvadinio
mokymo, kvalifikacij os tobulinimo tvark4 bei finansavim4.

Efektyviai ir veiksmingai bausmiq vykdymo sistemos veiklai uZtikrinti yra svarbu nuolat
didinti pataisos pareigunq, karjeros valstybès tarnautojq ir darbuotojq, dirbanðiq pagal darbo sutartis,
kompetencijas bei administracinius gebèjimus, sudaryti s4lygas mok¡is vis4 gyvenimg- siekti naujq
kompetencijq ir kvalifikacijq, reikalingq jq praktinei veiklai ir tarnybos karjerai.

Kursantq, besimokanöiq pagal Pataisos pareigüno modulinç profesinio mokymo program4,
skaiðius priklauso nuo Kalejimq departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
(toliau - Kalejimq departamentas) pavaIdäh4 istaigq pasiülytq atrankai pretendentq skaiðiaus.
Siunðiamq mokytis i Kalejimq departamento Mokymo centr4 (toliau - Mokymo centras) ivadinio
mokymo kursuose klausytojq skaiðius priklauso nuo to, kiek einamaisiais metais Kalejimq
departamente ir jam pavaldZiose istaigose pradejo dirbti naujai priimtq i tarnyb4 pareigünq.

Siekiant organizuoti efektyvius kvalifikacijos tobulinimo renginius bei taupyti biudZeto
lèSas, mokymams vykdytl tikslinga pasitelkti Kalejimq departamento ir jam pavaldZiq istaigq
kompetentingus specialistus, ta;lp pat plesti bendradarbiavim4 su teisesaugos, Svietimo istaigomis ir
nevyriausybinemis organizacijomis, kuriuo siekiama pagerinti vykdomq renginiq kokybç bei maZinti
finansines iSlaidas. Tobulinant mokymo proces? ir rengiant personal4, tikslinga diegti naujas ir
p aùangias te chno I o gij as.

Siekiant uZtikrinti teisini reguliavim4 ir mokymo poreikius atitinkanti mokymo proceso
otganizavim4, buvo atnaujinti vidiniai norminiai teisès aktai: Mokymo centro struktüriniq padaliniq
nuostatai, darbuotojq pareigybiq apra5ymai, Mokymo centro darbo reglamentas, Mokymo proceso
valdymo tvarkos apra5as. Atnaujintos vykdomos ir parengtos naujos mokymo programos,
atsiZvelgiant i suinteresuotq Saliq pageidavimus, teisinio reglamentavimo pakeitimus.
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Nepakankamas Mokymo centro veiklos finansavimas ir le5q trükumas sumaZina efektyvaus
istaigos procesq valdymo bei numatytr¿ rezultatq pasiekimo galimybes.

2019 m. sausio 1 d. Mokymo centre buvo patvirtinta 51 pareigybe (etatas) - 4 statutiniq
valstybes tarnautojq, 46 darbuotojq, dirbanðiq pagal darbo sutartis ir 1 karjeros valstybès tarnautojas,
sukomplektuota 38 pareigybes (etatai) - 3 pareigunq ir 35 darbuotojq, dirbanðiq pagal darbo sutartis,
kas sudarè 74,5 proc. Pagal patvirtint4 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2018 m. rugpjüðio
31 d. isakymuNr. 1R-168 isigaliojusi4naujqMokymo centro valdymo strukttir4nuo 2019 m. vasario
1 d., Mokymo centro direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. lsakymu Nr. V-14 patvirtintas Mokymo
centro pareigünq ir darbuotojq, dirbanðiq pagal darbo sutartis, pareigybiq sqra5as. Patvirtinta 51
pareigybe (etatas) - 4 statutiniq valstybès tarnautojq ir 47 darbuotojq, dirbanðiq pagal darbo sutartis.
Per metus buvo skelbiami konkursai ir atrankos laisvoms pareigybèms komplektuoti, vyko personalo
kaita. Siuo metu sukomplektuota4l pareigybe (etatas) --: paiLigünq ir 38 darbuotojq pagal darbo
sutartis. I5 tarnybosldarbo2019 metais buvo atleista 11 dirbanöir+jr¿: l pareigünas ir 10 darbuotojq,
dirbanðiq pagal darbo sutartis, priimta 14 darbuotojr¿, dirbanðiq pagal darbo sutartis.

Mokymo centro personalas turi jq pareigoms bütin4 i5silavinimq o Specialiqjq
kompetencijq ugdymo skyriaus dèstantis personalas - ne tik auk5taji universitetini ar jam prilygint4
i5silavinim1, bet ir pedagogini arba yra baigçs pedagoginiq-psichologiniq Ziniq kursus bei turi
nemaù4 darbo patirti bausmiq vykdymo sistemoje ar teisèsaugos institucijose.

2019 metais Mokymo centro personalas, siekdamas kelti turimas ir igyti naujas
kompetencijas, gauti tarnybinems pareigoms kokybi5kai vykd¡i reikalingq Ziniq, aktyviai dalyvavo
kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ne tik pagal Mokymo centro direktoriaus 2019 m. kovo 7 d.
patvirtint4 Mokymo centro personalo kvalifikacijos tobulinimo 2019 metais planq Nr. TS-313, bet ir
kituose mokymuose, seminaruose ir kituose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose pagal poreik!,
atsiZvelgiant i renginiq temq aktualum4 ar pasikeitusius teisès aktus, reglamentuojanðius dirbanðiqjq
veik14.

Optimizuojant Mokymo centro veikl4 2018 m. geguZès 12 d. Mokymo centrui buvo
iSduotas tarptautinis Sertifikatas, patvirtinantis, kad Mokymo centro sukurta, idiegta ir palaikoma
Kokybes vadybos sistema, atitinka LST EN ISO 9001 :2015 standarto reikalavimus (Sertifikavimo
sritis - mokymo paslaugq teikimas ir profesinis rengimas). Atitikties patvirtinim4 garantuojantis
tarptautinis ISO sertifikatas galioja 3 metus, kasmet atliekami prieZiüros auditai. Mokymo centro
veikla ir teikiamos mokymo paslaugos, apimanöios profesini mokym4, ivadini mokym4 ir
kvalifikacijos tobulinim4, turi atitikti nustatytus teisès aktq reikalavimus ir siekti patenkinti
suinteresuotqjq Saliq (visuomene, nuteistieji, Kalejimq departamentas ir jam pavaldZios istaigos,
Mokymo centro darbuotojai, kursantai, klausytojai ir kiti mokymo renginiq dalyviai, paslaugq
teikejai (lektoriai)) poreikius ir lükesðius. Moþmo centras, siekdamas uZtikïinti suinteresuotqjq
Saliq reikalavimus bei läkesðius ir teises aktq reikalavimus atitinkanti mokymo paslaugq teikim4,
isipareigoja nuolat gerinti kokybes vadybos sistem4 pagal LST EN ISO 9001:2015 standarto
reikalavimus ir atsakingai vykd¡i taikomus reikalavimus ir prisiimtus isipareigojimus.

2019 m. balandùio 29 d. Mokymo centre atliktas Mokymo centro Kokybes vadybos
sistemos metinis prieZiüros auditas (i5orini audit4 atliko UAB ,,GCert Baltic" pagal audito paslaugq
pirkimo sutarti). Mokymo centro kokybes vadybos sistemos atitikti LST EN ISO 9001:2015
standarto reikalavimams patvirtinantis sertif,rkatas buvo pratçstas dar vieneriems metams. Gauta
audito ataskaita su rekomendacijomis. 2019 m.lapkriðio 28 d. Mokymo centro direktoriaus isakymu
Nr. V-128 sudaryta Mokymo centro vidaus audito darbo grupè pagal vidaus audito atlikimo grafik4
bei vidaus audito plan4 2019 m. gruodZio 2-20 dienomis atliko Mokymo centro kokybès vadybos
sistemos vidaus audit4. Parengta Mokymo centro kokybes vadybos sistemos vidaus audito ataskaita
(2020 m. sausio 6 d. Nr. TS-32).

Mokymo centras, siekdamas pletoti tarpinstitucini bendradarbiavim4 rengiant auk5tos
kvalifikacijos specialistus, per 2019 m. pasira5e bendradarbiavimo susitarimus bei su partneriais
sudare bendradarbiavimo priemoniq planus 2019 metams su VS[,,Kapolè", Vilniaus Arkivyskupijos
Caritu, Kazimiero Simanaviðiaus Universitetu, Lygirl galimybiq kontrolieriaus tarnyba.

Kalejimq departamento direktoriaus20lg m. vasario 21 d. isakymu Nr. V-96 buvo sudaryta
2014-202I m. Norvegijos finansinio mechanizmo le5omis finansuojamo projekto ,,Bausmiq
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vykdymo sistemos kokybes Lietuvoje gerinimas" (toliau - Projektas) rengimo grupè, kuriai pavesta
teikti informacij4 V5{ ,,Centrinè projektq valdymo agentura" apie planuojam4 igyvendinti Projekt4,
uZpild¡i projekto parai5k4 skirti Projektui paramq, parengti Projekto biudZeto sudarym4
pagrindZianðius dokumentus ir skaiðiavimus, parengti Kalejimq departamento partnerystès ir
bendradarbiavimo sutarðiq su Projekto partneriais projektus, pateikti ir tikslinti parai5k4 ir visus jos
priedus pagal CPVA pateiktas pastabas. Rengiant Projekto parai5k4 darbo grupeje dalyvavo 2
Mokymo centro darbuotojai. Mokymo centras aktyviai dalyvavo Projekto rengimo darbo grupès
veikloje, pasitarimuose, posèdZiuose Mokymo centre, Kalejimg departamente, Teisingumo
ministerijoje, teikè pasiülymus dèl planuojamr¿ Projekto veiklq bei renge reikalingus dokumentus.

2019 m. geguZes 8 - 9 d. Mokymo centro atstovas kartu su Teisingumo ministerijos atstove
vyko i komandiruotg i Jungtinç Karalystç, dalyvavo susitikime KembridZo universiteto
Kriminologijos institute, pristatè Lietuvos Respublikos Kalèjimq departamento veiklas.
Komandiruotès metu susipaZinta su pataisos istaigq mikroklimato tyrimq galimybèmis naudojant
KembridZo universiteto metodik4 ,,MQPL+oo bei apklausq duomenq analizès program4 ,,SPSS",
aptartos Projekto veiklos su Projekto lé5omis finansuojamo pataisos istaigq mikroklimato tyrimo
dalyviais i5 ivairir¿ Saliq.

Mokymo centro direktorè Karolina Vozbutaitè 2019 m. rugsèjo 9-I2 d. vyko darbiniam
vizitui i Norvegijos Karalystç ir dalyvavo susitikime su Projekto partneriq atstovais i5 Hedmarko ir
Bredtveito kalèjimq, Oslo probacijos tamybos, Oslo pusiaukelès namq ir KRUS. Susitikimg metu
buvo derinami Projekto partneriq igyvendinamos veiklos, terminai, rezultatai, perimamomis
progr¿ìmomis, daug dèmesio skirta naujo Mokymo centro koncepcijai, planuojamoms kurti mokymo
ir kvalifikacijos kêlimo programoms, ypað naujos profesinio mokymo programos sukurimui.

2019 metais programai ,,Bausmiq sistema" (kodas 03001) vykdyti buvo gauta ir panaudota
839,7 tukst. eurq valstybes biudZeto asignavimq. Papildomi asignavimai i5 valstybès biudZeto per
2019 metus sudarè 107 tfüst. eurq darbo uZmokesðio trükumui kompensuoti. Asignavimq planas

ivykdytas 100 proc. Programai ,,Bausmiq sistema'o igyvendinti skirti valstybès biudZeto asignavimai
naudoti taupiai, racionaliai ir pagal paskirti, turimi i5tekliai maksimaliai panaudoti mokymo procesui
uZtikrinti, darbo uZmokesðiui moketi bei tinkamai materialinei bazei palaik¡i. Vykdant veiklos
planus, buvo isigyjamos reikalingiausios prekès, mokomosios priemones ir kitos paslaugos, vykdomi
sutartiniai isipareigoj imai.

Siekiant taupyti biudZeto lèðas, maZinti finansines i5laidas ir optimizuoti veikl4, Mokymo
centras pakoregavo veiklos planus, kad dalis kvalifikacijos tobulinimo paslaugq nebütq perkama ið
paslaugq tiekèjq, o vykdoma Mokymo centro pedagoginio personalo, taip pat mokymams
pasitelkiant Kalejimq departamento ir jam pavaldùiq istaigq kompetentingus specialistus, bei pleðiant
Mokymo centro bendradarbiavim4 su teisesaugos, Svietimo istaigomis, nevyrriausybinèmis
organizacijomis.

II SKYRIUS
STRATEGINIO VETKLOS PLANO 2019 METU PROGRAMOS

IGYVENDINIMO REZULTATAI

1. Strateginio tikslo pavadinimas, kodas:
Pasiekti, kad bausmiq sistema bütq moderni ir veiksminga (kodas III).

2. Programos pavadinimas, kodas:
,,Bausmiq sistema" (kodas 03 001).

3. Programos tikslo pavadinimas, kodas:
Kurti veiksming4 ir moderni4 bausmiq vykdymo sistem4 ftodas 01).

4. Programos uZdavinio pavadinimas, kodas:
UZtikrinti laisvès atèmimo vietq optimali4 veikl4 bei modernizuoti jq infrastruktür4 ir

veiklos metodus (kodas 01-03).
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5. Programos uädaviniui igyvendinti vykdytg priemoniq pavadinimai, kodai ir
vykdymo apra5ymai:

Vertinimo kriterijaus ,,Pareigunq, kitq valstybes tarnautojq ir darbuotojq, dirbanðiq pagal
darbo sutartis, tobulinusiq kvalifikacij4, dalis, proc." (kodas P-03 001-01-03-03) vykdymo
apra5ymas:

Mokymo centras per 2019 metus bausmiq r,ykdymo sistemos personalui organuavo,koordinavo ir
lykde profesini moþmq pagal Pataisos pareiguno moùrlinç profesinio mokymo programq, ivadrU moþm4
pagal patvirtintas ivadinio moþmo programas bei kvalifikacijos tobulinimo renginius (Moþmo cenfe ir
Kalèjimq departamentui pavaldZiose istaigose) pagal Kalèjimq departamento direktoriaus patvirtinta Kalèjimì¿
departamento ir ju- pavaldZiq istaigr+ personalo kvalifikacijos tobulinimo 2019 metq plan4 bei vykdant
Kalejimq departamento rurodynus ar atsiåvelgiant i istaigr¿pateiktus ra5ytinius prasymus.

I5 viso per 2019 metus buvo organizuoti 228 kvalifikacijos tobulinimo renginiai, kuriuose dalyvavo
2031 Kalèjimq departarnento ir jam pavaldZiq istaigq pareigùnai, valstybès tamautojai bei darbuotdai, dirbantys
pagal darbo sutartis (60 proc.). Moþmq dalyviams buvo parengti ir i5duoti a6ß paùymè:jimai (kai kwie
darbuotojai dalyvavo daugiau nei viename moþ,mo renginyje, todèl dalyvir¿ ir i5duotq pazymèjimq skaiðius
nevienodas).

fvykdymo proc. - 100 proc. Vertinimo kritetijrs ivykdytas.

Vertinimo kriterijaus ,,Darbuotojq, pagilinusiq Zinias socialiniais klausimais, skaiðius, vnt."
(kodas P-03 001-01-03-04) vykdymo apra5ymas:

Siekiant tobulinti Kalèjiml departamento ir jam pavaldZiq istaie,¿ personalo socialinius igtidZius
buvo organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginiai socialiniais klausimais Siomis temomis: ,,Teisès
paZeidèjo ivertinimo metodikos ,,OASysoo tailqymo ypatumai, pirminiai mokymai'., ,,Teisès paZeidèjo
ivertinimo metodikos ,,OASys'o taikymo supervizija", ,, Teisés paZeidèjo iveninimo metodikos OASys
elektonines versios informacine sistema", ,,Jaunuoliq rizikos vertinimo metodikos START:AV taiþ,rno
pirminiai mokymai", ,,Jaunuoliq rizikos vertinimo metodikos START:AV taiþmo supervizija", ,,Pirminio
suicidinès rizikos vertinimo (pagal T. Joiner) gairèso', ,,Motyvacinis interviu", ,,Pirminio suicidinès
rizikos vertinimo pagal T. Joiner gaires supervizija", ,,Rizik4 vertinanðiq metodikq (SVR-20, HCR-20)
pirminiai mok¡rmai", ,,Darbas su nuteistaisiais, turinðias priklausomybiq", Rizik4 vertinanðiq metodikq
(PCL; SV, SARA) pirminiai mokymaioo, ,,Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) taikymo
galimybès laisves atèmimo vietq istaigoseoo, ,,Rizik4 vertinanðiq metodiþ @-SAFER) pirminiai
mokymaio', ,,Mediacijos integracij a i baudùiam4j4 teisç: esama situacija ir galimybès", ,,Programos
,"Elgesys-Pokalbis-Pasikeitimasoo taiþrmo pirminiai moþ.mai", ,,programos ,,Elgesys-pokalbis-pasikeitimas.,
taiþmo supervizija", ), ,,Individualaus probuojamojo prieäüros plano pildyrno supervizija", ,,Programos
,þtervencine progriÌma smurtautojams Seimoje" taþmo pirminiai moþ'rnai.,, ,,programos "Intervencinè
progima smurtaujantiems Seimoje" taiþ'mo supervizija", ,pailes terapljos programos R.A.K.T.A.S taiþmo
supervizija" ir kitomis temomis.

Siekiant ig¡rvendinti numat¡rt4 rodikli, 2019 m. buvo organizuoti 56 kvalifikacijos tobrfinimo
renginiai socialiniais klausimais, t. y. buvo sudaryta galimybe dalyvauti vir5 1200 asmenl. (dalyvaujant viename
renginyje 20-25 asmenq gupeje, buvo darytina prielaida kad rodiklis brs pasiektas). Organizuotuose
mok)¡rnuose dalyvavo 936 Kalejimrl departamento ir jam pavaldZiq istaig,¿ darbuotojai, unikalus skaiðius - 514
(dalyvirl skaiðius gupeje buvo nuo 7 rkr20 asmenr).

fvykdymo procentas - 90 proc. Vertinimo kiterüus ivykdfas i5 dalies. Kalèjimq departamentui
pavaldZios istaigos vangiai siunðia savo darbuotojus imoþmus, todel maâaudarbuotojq dalyvavo moþ'rnuose
socialiniais klausimais.

Vertinimo kriterijaus ,,{vadinius mokymus baigusiq pataisos pareigünq dalis, proc." (kodas
P-03 00 1 -01 -03-05) vykdymo apra5ymas:

2019 metais Mokymo centro organizuotose pataisos pareigünq ivadiniuose mokymuose
mokesi 49 pareigünai (sudaryta 6 mokymo grupes). Nauja ivadinio mokymo kursq mokymo programa
patvirtinta Kalejimq departamento direktoriaus 2019 m. balandZio 25 d. isakymu Nr. V-171. Pagal
5i4 program4 buvo pradeti organizuojami 3 mèn. ivadinio mokymo kursai. Lietuvos probacijos
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tarnybos pareigünq ivadinio mokymo kursq mokymo programa patvirtinta Kalejimq departamento
direktoriaus 2019 m. laplaiðio 11 d. isakymu Nr. V-352. fvadinio mokymo kursq organizavimo
tvarkos apra5as patvirtintas Kalèjimq departamento direktoriaus 2019 m. lapkriðio 27 d. isakymu Nr.
v-37t.

Pataisos pareigunq ivadinius mokymus sekmingai baige ir i5laikè baigiam4ji testq 49
pareigänai, t. y. 100 proc.

{vykdymo proc. - 104 proc. Vertinimo kriterijus ivykdyøs irvirsytas.

Vertinimo kriterijaus ,,Kursantq, besimokanðiq pagal Pataisos pareigüno modulinç
profesinio mokymo pïogramq, igijusiq pataisos pareigüno kvalifîkacij4, dalis, proc." (kodas P-03
00 1 -0 1 -03-07) vykdymo apra5ymas:

2019 metais pagal Pataisos pareiguno modulinç profesinio mok¡rmo program4 mokesi 30
kursantt¿ ir pataisos pareigünq (pameistrystès forma). 25 kursantai (83,3 proc.) sèkmingai ivykde
programos reikalavimus, buvo teigiamai ivertintos jr¿ igytos kompetencijos, gavo Profesinio mokymo
diplomus ir igijo pataisos pareigrlno kvalifikacij q. 2019 m. rugsejo men. naujiems mokslo metams
priimti mok¡is 9 kursantai.

fvykdymo proc. - 87,2 proc. Vertinimo kriterijus irykdytas i5 dalies. 3 Mokymo centro kursantai
nutraukè mokymo sutartis savo paðiq pra5ymais del asmeniniq prieZasóit4, 2 kursantes i5leistos
akademiniq atostogq (vaiko prieZiwos atosto gq).

III SKYRIUS
VERTINIMO KRITERIJU SUVESTINE

Strateginio
tikslo,

programos
tikslo ir
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kodai
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Pasiekti, kad
bausmiq
sistema bütq
moderni ir
veiksminga

01

Kurti
veiksmingq ir
moderni4
bausmiq
vykdymo
sistemq

0t-03 UZtikrinti
laisvès
atèmimo vietq
optimaliq
veikl4 bei
modernizuoti
j,+

infrastruktür4
ir veiklos
metodus

P-03 001-
0r-03-03

Pâreigitnq,
kitq valstybès

tarnautojq ir
darbuotojq,
dirbanðir¡
pagal darbo
sutartis,
tobulinusiq
kvalifikacijq,
dalis, proc

60 10 17 5¿ 53 34 \Á1 60 100

P-03 001-
0 I -03-04

Darbuotojq,
pagilinusir¡
änias
socialiniais

klausimais
skaiõius, vnt

)/u l3 222 39 a^a 42,4 514 90
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P-03 001-
0 I -03-05

fvadinius
moþmus
baþsiq
patåisos

pareigilnq
dalis, proc

96,5 100 104 100 104 97,3 l0t 100 104

P-03 001-
0l-03-07

Kursantr¡,
besimokanõi
q pagal

Pataisos
pareigi¡no
modulinç
profesinio
moþmo
programa,

ffiusir¡
pataisos

pareigüno
kvalifikacij4,
dalis, proc

q55 83,3 87,2 83,3 87,2 83,3 87,2

* Kursantai mokymus baigè 2019-06-06.

IV SKYRIUS
ISTAIGOS METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMAS

Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro
2019 m. veiklos plane (toliau - Veiklos planas), patvirtintame Kalejimq departamento direktoriaus
2019 m.liepos 12 d. isakymu Nr. PL-l, daugelis numatytq veiksmq ir jq vertinimo kriterijq buvo
ivykdyti tinkamai ir nustatytu laiku.

Vykdant Veiklos planqivykd¡i i5 dalies 5ie verrinimo kriterijai:
/ Vertinimo kriterijus ,,Vykdytas mokymas dèl dinaminès prieZiüros modelio diegimo - 60

proc. nuo bendro dirbanõiq pareigünq skaiðiaus'o ivykdytas i5 dalies. Per 2019 m. pasitelkus
patyrusius bausmiq vykdymo sistemos specialistus i5 Vilniaus pataisos namq, buvo suorgaruztoti 4
kvalifikacijos tobulinimo renginiai tema ,,Dinaminès apsaugos principq taikymas dirbant su
nuteistaisiais, kuriems paskirta neterminuota laisvès atèmimo bausmèoo, kuriuose dalyvavo 66 bausmiq
vykdymo sistemos darbuotojai. Dinamines prieZiuros organizavimo ir vykdymo temos buvo
iSdèstytos 49 ivadiniq mokymo kursq pareigunams bei 34 profesinio mokymo kursantams,
besimokiusiems Mokymo centre 2019 metais (6 proc. nuo bendro dirbanðir¿ pareigunq skaiðiaus).
Komplektuojant dinaminês prieZiuros mok¡ojo etat4, Mokymo centras susiduria su specialistq,
galinðiq destyti dinaminès prieZiüros temomis, trükumo problema Lietuvoje.

/ Vertinimo kriterijus ,,2019 m. Kalèjimq departamento ir jam pavaldZiq istaigq personalo
kvalifikacijos tobulinimo plane numatytq priemoniq igyvendinimas nustatytu laiku, proc. - 100."
ivykdytas i5 dalies. Kalejimì+ departamento direktoriaus 2018 m. gruodZio 18 d. pawinintame Kalèjimq
departamento ir jam pavaldãiq þtaigq personalo kvalifikacijos tobulinimo 2019 metq plane Nr. LV-3617 buvo
numatyti 104 kvalifikacijos tobulinimo renginiai. Vykdant kvalifikacijos tobulinimo plan4 Mokymo centre per
2019 m. buvo suorganizuotas 91 kvalifikacfos tobulinimo renginys i5 plane numatytq (88 proc.). UZsitçsusios
mokymo paslaugr¿ vie5qjq pirkimq procedtiros, ilgas jr¿ derinimas s4lygojo, kad kvalifikacijos tobulinimo
renginiai nebuvo vykdomi laiku, pagal numatytus planus ir tvarkara5ðius, kuriuos teko koreguoti.
Moþrno centas papildomai organuavo 28 kvalifikacijos tobulinimo renginius, vykusius Moþmo cente.

r' Vertinimo kriterijus ,,Darbuotojq, pagilinusiq Zinias socialiniais klausimais, skaiöius, vnt.
- 570* ivykdytas i5 dalies. Per 2019 m. buvo organizuoti 56 kvalifikacijos tobulinimo renginiai socialiniais
klausimais, kuriuose dalyvavo 514 Kalèjimq departamento ir jam pavaldZiq þtaig,¿ darbuotojai (ivykdymo
procentas - 90 proc.). Kalöjimq departamentui pavaldZios þtaigos vangiai siunte savo darbuotojus imoþmus,
todel maäau darbuotojq dalyvavo moþ,.rnuose socialiniais klausimais.

r' Vertinimo kriterijus ,,Kursantq besimokanðiq pagal Patasos pareigäno modulinç profesinio
moþrmo program% igrjusi,+ pataisos pareiguno kvalifikaciia dalis, proc. - 95,5" ivykd¡as ið dalies. 2019
metais pagal Pataisos pareigüno modulinç profesinio mokymo program4 mokesi 30 kursantq. 25
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kursantai (83,3 proc.) sekmingai baige mokymus bei gavo Profesinio mokymo diplomus ir igijo
pataisos pareiguno kvalifikacija (ivykdymoprocentas- 87,2proc.)3 Mokymo centro kursantai nutrauke
mokymo sutartis savo paðiq pra5¡nnais del asmeniniq prieZasóit4, 2 kursantes i5leistos akademiniq
atostogq (vaiko prieZi[ros atostogq).

r' Vertinimo kriterijus ,,Pagal kvalifikacijos tobulinimo program4 moþtr¿ darbuotoj%
dalyvaujanðiq baudZiamajame procese, kuriame itariamieji ar kaltinamieji yra vaikai, skaiðius proc. - 90"
ivykdyas i5 dalies. Mokymo centas atliko Kalejimq departamento ir jam pavaldZiq þtåigr¿ apklaus4 ir nustate
moþmq poreiki ftetinta siçti i moþmus 12 dalyvir). Moþmai pagal program qtema,Jrlepilnameðiq asmenì¿
procesines garantijos irpsichologiniai darbo ypatumai baudZiamojo proceso metu" vyko 2019 m. gruodZio 2-
3 d. Dalyvauti mokymuose buvo atsiqsti tik 5 asmenys (42 proc.). Kalèjimq departamentui pavaldZios

þtaigos vangiai siwrtè savo darbuotojus i moþmus.
r' Vertinimo kriterijus ,,Tvarkomq dokumentq valdymo sistemoje Doclogix skaiðiaus nuo

bendro Mokymo centro parengtq dokumentr¡ skaiðiaus didejimas - ne maùiau nei 30 proc.'o

ivykdyas i5 dalies. Bendras per 2019 m. Mokymo centro parengtq dokumentq skaiðiaus - 3659.
Doclogix dokumentq valdymo sistemoje per 2019 m. Mokymo centro parengtq dokumentr¿
skaiðiaus - 455 (t. y. 12,4 proc.). Per 2019 m. I pusmeti Mokymo centras vykde popieriniq
dokumentq perkélimo i Doclogix dokumentq valdymo sistem4 paruo5iamuosius darbus, buvo
rengiamas dokumentq valdymo sistemos teisinis reglamentavimas, organizuoti dokumentq valdymo
sistemos mokymai Mokymo centro darbuotojams. 7 vidaus dokumentq valdymo procesai i Doclogix
dokumentq valdymo sistem4 pradèti perkelti tik 2019 m. liepos mèn., kas s4lygojo ne toki spartq
dokumentq valdymo sistemoje Doclogix parengtq dokumentq skaiðiaus didèjima.

Mokymo centro direktore Karolina Vozbutaitè
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