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Bausmiq vykdymo sistemos personalo moþm4 ir kvalifikacijos tobulinim4
reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybes tarnybos istatymas, Tarnytos Kalèjimq
departamelrte prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutas, Lietuvos Respublikos
Svietimo istatynas, Lietuvos Respublikos profesinio moþmo istatymas, Lietuvos Respublikos
suaugusiqjq Svietimo ir tçstinio mokymosi istatymas bei kiti istafymai, kurie nustato mokymo
organizavimo principus, finansavimq profesinio, ivadinio moþmo ir kvalifikacijos tobulinimo
tvark4.

Efektyviai ir veilsmingai bausmiq vykdymo sistemos veiHai uZtikrinti yra svarbu
nuolat didinti pareigünq if kitq valstþés tarnautdq bei darbuotojq, dirbanõiq pagal darbo sutartis,
adminisfracinius gebèjimus, sudaryti s4lygas moþis vis4 gyvenim4 - nuolat tenkinti paänimo
poreikius, siekti naujq kompetencijq ir kvalifikacijr¿, reikalingq jq praktinei veiklai ir tarnybos
karjerai.

Kursantq, besimokanõiq pagal Pataisos pareiguno modulinç profesinio moþmo
program4, skaiöius priklauso nuo Kalejimq departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos (toliau - Kalejimq departamentas) pavaldZiq istaigr¡ pasiälytq atrankai pretendentq
skaiðiaus. Siunðiamq mokytis i Kalejimq departamento Mokymo centr4 (toliau - Mokymo centras,

istaiga) ivadinio mokymo kursuose pareigänq ir darbuotojq, atvykstanõiq tobulinti savo
kvalifikacij6 skaiðius priHauso nuo to, kiek einamaisiais metais Kalejimq departamentui
pavaldZiose istaigose pradèjo dirbti naujai priimtq i tarnyb4 pareigünq.

Atsiåvelgiant i naujai priimtus Lietuvos Respublikos istatymus ir kitus teisês aktus,
buvo pakeisti Mokymo centro darb1 reglamentuojantys teises aktai, jq turinys atnaujintas del
Moþmo centro pradeto vykdytl profesinio mokymo.

Siekiant organizuoti efektyvius kvalifikacijos tobulinimo renginius, btitina kviesti
skaityti prane5imus ivairiq sriðiq ir auk5tos kvalifikacijos lektorius, kuriems sumoketi uZ suteiktas
paslaugas reikalingos papildomos leSos. Tobulinant mokymo proces? ir rengiant personal4,
atsiåvelgiant i Europos Sqjungos reikalavimus, tikslinga diegti naujas ir paäang¡as technologijas.
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Ataskaitiniu laikotarpiu Mokymo centras igyvendino program4 ,oBausmiq sistøna",
kodas 03 001.
' Programai igyvendinti skirti valstytès biudåeto asignavimai naudoti taupiai, racionaliai

ir pagal paskirt!, turimi i5tekliai maksimaliai panaudoti mokymo procesui uZtikrinti. Vy*dant
planus, buvo igyjamos reikalingos prekes, mokomosios priemones ir kitos paslaugos.

Moþmo cenho 2016 metq finansavimas buvo pakankamas [staigos metiniame veiklos
plane numatytoms priemonems ig¡ruendinti. 2016 metq pradãioje numatytas [staigos finansavimas
buvo 14 proc. didesnis nei patvirtintas 2016 metq pabaigoje, kadangi per 2016 metus nebuvo
sukomplektuoti Moþmo centro etatai ir 156 500 eurq buvo gr1áintr ! Kalejimq departarnento
s4skait4. Papildomi asignavimai iS valstybês biudZeto per 2016 metus suda¡ê 62 850 eury, i5 jr¿ 20
000 eury - bendrabuõio sanitariniq ir higieniniq møgq paprastajam remontui Lr 42 850 eurq -
pastato, esanðio Rasq g. 20, Vilniuje, paprastojo remonto projektui rengti. Moþmo cenhas
metiniame veiklos plane numat5rtas priemones igyvendino.

2016 m. sausio I d. Moþmo centre buvo patvirtinta 51 pareigybë (etatas) - 22
statutiniq valstSôés tarnautdq (toliau - pareigünai), 24 darbuotojq, dirbanõiq pagal darbo sutartis
(toliau - darbuotojai), ir 5 karjeros valstybes tarnautojq (kartu toliau - dirbantieji, personalæ), o
sukomplektuotos 29 pareigytès (etatai) - 16 pareigünq ir 13 darbuotojq, arba 56,9 proc. Per metus
buvo skelbiami konkursai ir atrankos bei komplektuojamos pareigybes ir 2016 m. gruodZio 3l d.
nesukomplektuotq pareigybiq (etatq) skaiðiq pavyko sumaZinti nuo 43,1 proc. iki 25,5 proc., t. y.
buvo sukomplektuotos 38 pareigybes (etatai) - 17 pareigünq, 17 darbuotojq (i5 jrt du etatai - 2
darbuotojai, kiekvienas i5 jq eina antraeiles pareigas Mokymo centre po 0,5 etato darbo lcrúviu, ir
vienas etatas - Mokymo ce,ntro darbuotojas, grêâ pagrindiniq pareigq einantis ir papildomas
pareigas) ir 4 karjeros valstybês tarnautojq.

I5 tarnybos / darbo 2016 metais buvo atleisti 9 dirbantieji: I pakaitinè pareigüne
(perkelta ! Vilniaus apygardos probacijos tarnybq) ir 8 darbuotojai (2 i5 jrt - ejç anhaeiles pareigas
pagal terminuot4 darbo sutarti (vienas - 0,5 etato), I - 0,5 etato pagal terminuot4 darbo sutarti, I -
pagal terminuot4 darbo sutart[ dirbusi darbuotoja vietoje darbuotojos, kuriai suteiktos vaiko
prieZiüros atostogos).

Paälîetin4kadvisas Moþmo centro personalas turi jq pareigoms bütin4 iSsilavinimq
o Kompetencijq ugdymo skyriaus dèstantis personalas - ne tik auk5tqii universitetini ar jarn
prilygnt4 i5silavinimq bet ir pedagogini arbayra baigç pedagoginiq-psichologiniq Ziniq kursus bei
turrnernai4darbo pairtibausmiq vykdymo sistemoje ar teisesaugos institucijose.

Mokymo centro personalas, siekdamas kelti turimas ir igyti naujas kvalifikacijas, gauti
tarnybinems pareigoms koþbiðkai vykdyti reikalingq ùi^r4, aktyviai dalyvavo kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose pagal Moþmo centro direktoriaus patvirtintus Mokymo centro personalo
kvalifikacijos tobulinimo 2016 metais mokymo plan4 Q0l6 m. balandZio I d. isakymu Nr. TS-
400) ir Mokymo centro pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimo 2016 metais plan4 Q0l6
m. balandZio25 d. isalr5¡muNr. T5-469).

Ypað daug demesio 2016 metais buvo skirta pedagoginiam personalui mokyti.
Pedagogini¿rm personalui, neturinðiam pedagoginio i5silavinimo, buvo organizuoti 120 val.
Pedagoginiq-psichologiniq Ziniq kursai, kuriuos pabaigç 7 dalyviai gavo Siq kursq baigim4
patvirtinanõius paZymejimus. Mokymo centrui tapus Lietuvos nuotolinio ir e. mokymo asociacijos
nariu bei igjus teisç naudotis lengvatomis, diegiant nuotolinio mokymosi aplink4 MOODLE ir
keliant darbuotojq kvalifikacij4 nuotolinio moþmosi organizavimo sferoje, buvo organizuoti 8
akad. val. mokymo kursai tema,,Nuotolinio moþmo(si) organizavimas MOODLE aplinkoje". 2
pedagoginio personalo darbuotojai dalyvavo Lietuvos policijos mokykloje vykusiuose elekhos
impulsinio prietaiso ,,TASER'. instruktorit¿ rengimo moþmuose. Po 3 darbuotojus dalyvavo
programos ,,OASys" ir ,,Elgesys-Pokalbis-Pasikeitimas" vykusiuose instnrktoriq rengimo
mokymuose.2016 metais buvo dalyvauta ir kituose mokymo renginiuose aktualiomis profesinémis
temomis.

Kovinio ir specialiojo parengimo pedagogai kvalifikacij4 tobulino ir uZsienyje
vykusiuose profesiniuose moþmuose - 1 pataisos pareigunas ir 3 darbuotojai Lenkijos
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Respublikos kalejimq tarnybos Kali5o m. Centrinio mokymo centro kvietimu dalyvavo XV
tarptautiniame kovos menq ir interuencijos techniþ serninare, vie,nas ið darbuotojq - Lenkijoje
vykusiame I saviglrnos serninare bei Latvijos Respublikos kalejimq administracijos Mokymo centro
organizuotuose Specialiqjq priemoniq ir specialios technikos kvalifikacijos kelimo lcursuose.

2016 metais kvalifikacij4 tobulino 36 Mokymo cenho dirbantieji (15 pareigtinq, 3
karjeros valstybes tarnautojai ir 18 darbuotojq), kurie dalyvavo 65 renginiuose.

Bendradarbiaudamas su Kalèjimq de,partamentu ir jam pavaldZiomis istaigomis,
Moþmo centras sieke uåtikrinti sisteming4 veiklos organizavim4 ir vykdymq efektyvr¡ ir
nenutrtikstam4 moþmo proces4. 2016 metais Mokymo centn¡i i5kelti tikslai pasiekti ir uådaviniai
i5 esmes ivykdytt. Mokymo centro metiniame veiklos plane numat5rtos priemones buvo ivykdytos
laiku ir kokybi5kai. Moþmo ce,nfro veikla buvo kryptingai organizaojann, atsiZvelgiant i Moþmo
centro veiklos prioritetus bei bausmiq vykdymo sistemos poreikius ir poþðius.

II SKYRIUS
STRATEGTNTO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS IGYVENDTNIMO

REZT]LTATAI

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

2. Programos pavadinimas, kodas
,,Bausmiq sistema" (kodas 03.00I)

3. Programos tikslo pavadinimas, kodas
Kurti moderni4 bausmit¡ vykdymo siste,ln4 ftodas 01)

4. Programos uZdavini4 pavadinimai, kodai
UZtikrinti laisvès atémimo vietq optimali4 veikl4 bei modernizuoti jq infrasfuktär4 ir veiklos
metodus (kodas 01-03)

5. Programos uZdaviniui iggruendinti vykdytrt priemoniq pavadinimai, kodai ir vykdymo
apraSymai
Stiprinti bausmiq vykdymo sistemos personalo administracinius gebejimus ftodas 01-03-06)

Mokymo centras 2016 metas bausmiq vykdymo sistemos personalui organizavo,
koordinavo ir vykdè kvalifikacijos tobulinimo renginius pagal Kalejimq departamento direktoriaus
patvirtint4 Kalejimq departamento ir jam pavaldZiq istaigr¿ personalo kvalifikacijos tobulinimo 2016
metq plan4 bei vykdydamas Kalejimq departamento nurodymus ar atsiZvelgdamas i istaigr¡
pateiktus ra5ytinius pra5ymus. Ið viso buvo organizttota 216 kvalifikacijos tobulinimo renginiq,
kuriuose dalyvavo 2069 Kalëjimq departamento ir jan pavaldùiq istaigr¿ pareigünai, kiti vals@es
tarnautojai bei darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Buvo parengti ir i5duoti 4698
kvalifikacijos tobulinimo paå5mejimai ftai kurie darbuotojai dalyvavo daugiau nei viename
moþmo renginyje, todel dalyviq ir i5duotq paz¡rmejimq skaiðius nevienodas), i5jq - 21 sertifikatas
programos,,Elgesys-Pokalbis-Pasikeitimas" instrukforiams.

Moþmo centras per 2016 metus organizavo moþmo renginius socialiniais klausimais
Siomis temomis: ,,Programos ,,Elgesys-Pokalbis-Pasikeitimas" taikymo supervizija" (6 mokymo
renginiai), ,,Rizik4 vertinanðiq metodiþ (SVR-20, HCR-20) taiþmas praktineje veiHoje pirminiai
moþrmai", ,,Nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikos OASys taikymo praktines
problemos. DaZniausiai pasitaikanõios klaidos (supervizija)" (3 mokymo renginiai), ,,Rimtos Zalos
rizikos valdymo efektyvumo didinimas", ,,Programos,,Tik tu ir a5" taikymo pirminiai moþmai" (2
mokymo renginiai), ,,Teises paZeidejo ivertinimo metodikos ,,OASys" taiþmas (pirminiai
moþmai)" (5 mokymo renginiai), ,,Teises paZeidejo ivertinimo metodikos ,,OASys" taikymo
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supervizija" (2 mokymo renginiai), ,,Socialinio tyrimo i5vadq rengimo lpatumai'o (4 mokymo
renginiai), ,,Rimtos Zalos rizikos valdymo efektyvumo didinimas", ,,Eþsio pataisos progr¿lmos

,,Elgesys-Pokalbis-Pasikeitimas" (EPP) taikymo pirminiai mokymai" (2 mokymo renginiai),
,,Individualaus probuojamojo prieZitiros plano rengimas. DaZniausiai pasitaikanõios klaidos
(supervizija)", ,,Seksualiai nusikaltusiq rismenr+ terapijos (SeNAT) programos moþmai",
,,Delinkventiniq paaugliq psichologinio konsultavimo, motlvavimo keistis ypatumai",
,,Individualaus probuojamojo prieZiäros plano pildymo intervizija" (2 mokymo renginiai), ,,Rizik4
vertinanðiq metodiþ (SVR-20, HCR-20) taikymo supervizija", ,,Programos ,,EQUIP" taik5rmo
pirminiai mok5rmai"o ,,Programos ,,EQUIP" taikymo supervizija'., ,,Programos ,,Tik tu ir a5"
taiþmo supervizija" (2 mokymo renginiai), ,,Smurtinio elgesio artimoje aplinkoje teisiniai ir
praktiniai aspektai. Smurto prevencija" (2 mokymo relrginiai), ,,Darbo su delinkventiniais
nepilnameðiais lpatumal* (2 mokyno renginiai), ,,Intervencine programa smurtautojams Seimoje
(supervizija)", ,,Motyvacinis inten¡iu" (2 mokymo renginiai), ,,lndividualiq prieZiüros planq
rengimas, resocializacijos ir konholês priemoniq planavimas* (2 mokymo renginiai),
,,Ne,pilnameðiq socialiniq problemq sprendimo praktinis taiþmas", ,,Rizik4 vertinanõiq metodiþ
(PCL: SV, SARA) taiþmas praktinéje veikloje (pirminiai moþmai)", ,,Rizik4 vertinanðig
metodiþ @CL: SV, SARA) taiþmas praktinèje veikloje (supervizija)", ,,Individualaus nuteistojo
socialinês reabilitacijos plano rengimas ir vykdymrs* (2 mokymo renginiai), ,,Elgesio korekcinès
progfttmos ,,Nuteistqit¡ socialiniq igUd¿iq ugdymas" pirminiai moþmai", ,,Intervencine programa
smurtautojams Seimoje" (2 mokymo renginiai), ,,Individualaus nuteistojo socialinès reabilitacijos
plano rengimas ir vykdymas", ,,Elgesio pataisos programos ,,Elgesys-Pokalbis-Pasikeitimas*
(EPP) taiþmo mokymai instruktoriams", ,,Darbo lpatumai su priklausomytç turinõiais asmenimis,
mofiacija keisti elgesi", ,,Individualaus probuojamojo prieZitiros plano sudarymas ir pildynas,
probuojamqjq resocializacijos tilslq ir priemoniq igyvendinimas", ,,Nuteistq moten¡ teisine padetis
bei socialiné reabilitacija", ,,Ankstyvosios intervencijos progftimos mokymai", ,,Teises paZeidejo

ivertinimo metodikos OASys instnrktoriq rengimo mok5mai", ,,Nusikalsta¡no elgesio rizikos
vertinimas pagal metodik4 OASys. Rimtos Zalos rizikos nustatyrnrs" (2 moklmro rengniai).

64 moþmo renginiuose dalyvavo 500 bausmir¡ vykdymo sistemos darbuotojq. Parengti
ir i5duoti 1194 kvalifikacijos tobulinimo paamejimai ftai kurie darbuotojai dalyvavo daugiau nei
vie,name mokymo rengnyje, todel dalyviq ir i5duotq paz5rmejimq skaiöius nevienodas).

Vadovaujantis Pataisos pareigünq ivadinio moþmo organizavimo tvarkos apra5u,
patvirtintu Kalejimq departarnento direktoriaus 2015 m. rugljtiðio 2l d. isalq,mu Nr. V-309 ,,Del
Pataisos pareigünq ivadinio moþmo organizavimo tvarkos apra5o ir Pataisos pareigünq
kvalifikacijos tobulinimo tvarkos apra5o patvirtinimo", Moþrmo centre organizuojami pataisos
pareigünq ivadinio moþmo kursai.

Pataisos pareigänq lvadinio moþmo kursai Mokymo centre buvo organizuojami pagal:.
l. Pataisos pareigünq lvadinio moþmo programq (pataisos pareigÍinams, vykdantie,lns

nuteistqjq ir suimtqjq apsaug4, prieZitir4 ir kriminalnç bralgybq), patvirtint4 Moþmo centro
direkforiaus 2016m. sausio 8 d. isakymu Nr. TS-33;

2. Pataisos pareigünt¿ lvadinio mokymo programq (pataisos pareigünams, vykdantiems
nuteistqjq ir suimtqjq resocializacijq psichologini darba), patvirtint4 Moþmo centro direktoriaus
2016 m. sausio I I d. lsalcymu Nr. TS-59;

3. Pataisos pareigünq fvadinio mokymo programq (probacijos tamybq pareigunams),
patvirtint4 Mokymo centro direktoriaus 2016 m. kovo 7 d. lsalr5rmu Nr. V-35;

4. Saudymo instnrktoriq kursq mokymo program4, patvirtint4 Mokymo centro
direktoriaus20l6 m. spalio 25 d. isalrymuNr. V-148.

Padidejus moþmq poreikiui, pataisos pareigünq lvadinio mokymo kursuose pagal
auk5ðiau i5vardytas mokymo progftimas dalyvavo 201 pareigünas, buvo sudarytos 22 mokymo
grupes. 195 moþmo renginiuose dalyvavç pareigùnai iðlaike iskaitas, bargiameii test4 ir gavo
paZyméjimus, 5 nei5laike iskaitr¿ I neatestuotas.
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NI SI(YRIUS
VERTTNTMO KRITERTJU SIiVESTINÉ

* vadovaujantis 2016 metais gautais Kalèjimq departamento isatcymais ir ra5tais bei departamentui pavaldåiq
istaig'¡ raðt¿is del padidejusio moþmq poreikio, Kalèjimq departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerÜos ir jam pavaldZiq istaigr¿ personalo kvalifikacijos tobulinimo Moþmo centre 2016 m.
planas buvo pakeistas ir Mok5mo centras organtz.avo papildomus kvalifrkacijos tobulinimo renginius
bausmiq vykdyno sistemos darbuotojams, tai lèmè nukrypima nuo ðio vertinimo kriterijaus planinés
reik5mès.
** papildant Kalèjimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldãiq
istatgq personalo kvalifrkacijos tobulinimo Moþmo centre 2016 m. plan4, 2016 m. vasario 11 d. Kalêjimq
departamento direktorius patvirtino 2016 m. probacijos tarnybq pareigùnq kompetencijq ugdynro plan4
Nr.LV-603, kuriame numat¡rtq priemoniq igyvendinimas lêmè nukrypima nuo 5io vertinimo kriterijaus
planinês reik5mès.
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IV SKYRIUS
ISTAIGOS METTNIO VEIKLOS PLANO VYKDYMAS

2016 metg Moþmo cenfro veiklos plane numat5rti veiksmai ir jq vertinimo lffiterijai iS
esmés buvo ivykdyti nustatytu laiku þastato, esanöio Rasq g. 20, Vilniuje, projekto prièmimo-
perdavimo aktas sura"5ytas2017 m. sausio 17 d.).

Kompetencijq ugdymo skyriaus virSininkas,
atliekantis Moþmo ce,lrtro direktoriaus frrnkcijas
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