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Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau -
Kalejimr¿ departamentas) Moþmo centras (toliau - Mokymo centras), siekdamas vykdyti Lietuvos

Respublikos teisingumo ministro valdymo sriðit¿ 2012 - 2014 metq strateginio veiklos plano 0301

progr¿rmos ,,Bausmiq sistema" I tikslo ,,Kurti modemi4 bausmiq vykdymo sistem4" 01-03-06

priemonç ,,stiprinti bausmiq vykdymo sistemos personalo administracinius gebejimus", Por

2072 metus bausmiq vykdymo sistemos personalui organizavo, koordinavo ir vykdé kvalifikacijos

tobulinimo renginius pagal Kalejimt¿ departamento direktoriaus patvirtintq Bausmiq vykdymo

sistemos personalo 2012 meÞ4kvatifrkacijos tobulinimo renginiq planq. I5 viso buvo organizuoti 86

kvalifrkacijos tobulinimo renginiai (2011 metais lvyko 74 kvalifikacijos renginiai), kuriuose

dalyvavo 964 KaIëjimr¿ departamento ir Siam departamentui pavaldZir¿ istaigr¿ pareigünai, kiti

valstybes tarnautojai bei darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (2011metais Mokymo centre

savo kvalifikacijq tobulino 779 bausmiq ir probacijos vykdymo sistemos darbuotojai). Buvo

parengta ir i5duota I7l3 Q0I1 metais - 1424) kvalifikacijos tobulinimo paiymejimq (kai kurie

darbuotojai dalyvavo daugiau nei viename mokymo renginyje, todel dalyviq ir i5duotqpaZ5rmejimq

skaiðius nevienodas).

Mokymo centras per 2012 metus socialiniais klausimais organizavo 25 moþmo renginius

Siomis temomis: ,,Priklausomq asmenq reabilitacijos programos iZangines grupês mokymai";

,,Pakartotinio nusikalstamumo rizikos vertinimo metodikos ,,OASys'o taiþmo ypatumai"

(6 mokymo renginiai); Instruktorir¿-konsultantr¿ mokymo kursus (2 mokymo renginiai);

Psichologiniq tamybq darbuotojq-instruktoriq mokymo kursus; ,,Individualus darbas su

nuteistaisiais: interviu atlikimo technikos nuteistr¿iq motyvavimas"; ,,Kriminalines subkultüros

aprai5þ laisvés atémimo vietose prevencija" (6 mokymo renginiai); ,,Savanoriqvaidmuo nuteistqiq

socialines integracijos i visuomenç procese"; ,,Asmenybes sutrikimai ir psichoterapines galimybès";

,,Rizikq vertinanðit¿ metodiþ (PCL: SV, SARA, SVR-20, HCR-20) taikymas praktineje veikloje"

(2 moþmo renginiai); ,,socialines reabilitacijos programr¿ rengimas ir vykdymas"; ,,Nuteistqir¿

uZimtumo ir isitvirtinimo darbo rinkoje planavimas" ir Elgesio pataisos progftimos ,,Elgesys -
Pokalbis - Pasikeitimas" @PP) taikymo bausmiq vykdymo sistemoje mokymo kursai (2 mokymo
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renginiai). Siuose mokymo renginiuose dalyvavo 382 bausmiq vykdymo sistemos darbuotojai.

Buvo parengti ir i5duoti 539 kvalifikacijos tobulinimo paZymejimai (kai kurie darbuotojai dalyvavo

daugiau nei viename mokymo renginyje, todel dalyviq ir iðduotq paãymejimq skaiðius nevienodas).

Moþmo centras, siekdamas uZtikrinti pagrindinio veiklos tikslo atsiZvelgiant i
strateginius Lietuvos kriminaliniq bausmir¿ vykdymo sistemos uZdavinius fu paùangiquåsienio Saliq

patirti rengti Kalejimq departamento ir jam pavaldZir¿ istaigr¿ ir valstybes [moniq pareigünus,

valstybes tamautojus ir darbuotojus, gebanðius profesionaliai vykdyti savo pareigas - pasiekim4

orgarizavo ivadinio moþmo kursus, kuriuose mokesi 152 klausytojai (109 jaunesnieji pareigunai,

priimti i tamyba (ivadinio mokymo kursq baigimo paZymejimus gavo 104 klausytojai: 3 klausytojai

neatvyko i egzarrinq, 1 - nei5laike egzamino ir L - neiSlaike specialiqir¿ priemoniq ir koviniq

veiksmq panaudojimo þüdZiq [vertinimo [skaitos), 23 pareigÍinai, iðêjç laisvés atemimo vietq

pareigtinr¿ ivadinio moþmo kursus ir 20 probacijos tarnybq pareigünr¿ i5èjusir¿ probacijos tarnybq

pareigtint¿ [vadinio moþmo kursus). I5 viso per 2012 metus buvo i5duoti 147 ivadinio mokymo

kursq baigimo paZymej imai.

Mokymo centro specialistai, siekdami tenkinti Kalejimì¿ departamentui pavaldZiq [staigq

personalo mokymo poreiki 2012 metais atliko laisves atèmimo vietr¿ ir probacijos tarnybq

personalo apklaus4 ir, atsiZvelgdami i apibendrintus duomenis, parenge 10 mokymo programq

projektus, i5 kwir¿ 6 buvo patvirtintos Kaléjimq departamento direktoriaus [sakymais ir vykdomos

Moþmo centre:

/ 72 akad. val. trukmès Laisvês atêmimo vietq pareigün¿ ivadinio moþmo kursq

mokymo progfama (patvirtinta Kalêjimr¿ departamento direkforiaus20l2-01-04 isakymu Nr. V-3);

r' n0 akad. val. trukmes Probacijos tarnybq pareigünq ivadinio moþmo kursq moþmo

programa þatvirtinta Kalejimq departamento direktoriaus 2012-08-30 isakymu Nr. V-286);

{ 50 akad. val. trukmes Laisves atemimo vietq ir probacijos tarnybq pareigünq

instruktoriq-konsultantr¿ mokymo kursq mokymo programa (patvirtinta Kalejimr¿ departamento

direktoriaus 2012-04-25 Nr. isakymu V-157). Pagal 5i4 program4 mokymus baige 2 mokymo

grupés (2012-05-14 - 2012-05-22 ir 2012-05-28 - 2012-06-05), t. y. 38 asmenys.

/ 44 akad. val. trukmês Laisves atemimo vietr¿ ir probacijos tamybq pareigünq

psichologinir¿ tamybr¿ darbuotojq-instruktoriq mokymo kursr¿ moþmo progtama (patvirtinta

Kalöjimq departamento direktoriaus20l2-05-08 isakymu Nr. V-170). Pagal Siqprogramqmoþrmus

baige I mokymo grupê, t. y. 18 asmenq.

r' 20 akad. val. trukmés Saudymo instruktorir¿ moþmo kursq mokymo programa,

patvirtinta Kalejimr¿ departamento direktoriaus (2012-04-23 Nr. 5-153), Saudymo pratybq

instruktoriq mokymo kursq mokymq grafftas þatvirtintas Mokymo centro direktoriaus20l2-0í-ll



3

Nr. TS-249). Minetuose moþmuose (2012-05-23 - 2012-05-25: 2012-06-06 - 2012-06-08)

dalyvavo 2 mokymo grupes, t. y. 38 pareigünai.

{ 32 akad. val. tnrkmes Elgesio pataisos programos ,,Elgesys - Pokalbis - Pasikeitimas"

(EPP) taiþmo bausmiq vykdymo sistemoje mokymo kursr¿ mokymo programa þatvirtinta

Kalejimq departamento direktoriaus 2012-ll-22 þakymu Nr. V'383). Siuose mokymuose

(2012-12-03 - 2012-12-06; 2012-12-17 - 2012-12-20) dalyvavo 2 mokymo grupês, t. y. 29

bausmir¿ vykdymo sistemos darbuotoj ai.

AtsiZvelgiant i pataisos [staigr¿ pra5ymus, buvo parengtas ir pateiktas Wirtinti Kalejimr¿

departamentui Specialir¿iq priemoniq ir SaunamúU ginklq mokymo kursq mokymo progr¿rmos

projektas (2012-09-28 ra.ðtas Nr. 3-575 ir 2012-ll-07 raËtas Nr. 5-694). Be to, atsiZvelgiant I

Kalejimr¿ departamento darbo grupes, vertinanõios laisves atémimo vietq [staigr¿ pasirengim4

uãkardyti ypatingus ivykius, ! juos reaguoti ir prireikus likviduoti, 2012 m. rugsejo 28 d. pasitarimo

protokolo Nr. LV-1208 8.3 punktA Mokymo centre buvo parengtas kvalifikacijos tobulinimo kursq

tema ,,Pompinir¿ Saunamqjq ginklU ir specialiqir¿ priemoniq panaudojimas ypatingq situacijq laisves

atemimo vietose metu" mokymo programos projektas, kuris yra pateiktas derinti Kalejimq

departamentui.

Moþmo centras, siekdamas tobulinti pareigünr¿ Saunamojo ginklo valdymo bei praktinio

Saudymo igüdZius, parengê Praktinio Saudymo varzybq skirh¿ Kalèjimq departamento prie Lietuvos

Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldZiq istaigq pareigünams, nuostatus ir Siq nuostatr¿

pratimr¿ apra5q (patvirtirrta 2012-12-ll Nr. V-101) bei oryanrzavo praktinio Saudymo varZybos,

kuriose dalyvavo 27 pareig[nai.

Mokymo centro specialistai, kuriq pareigybiq apraSymuose numatyta pedagogine veikla,

siekdami, kad jq destoma mokomoji medäaga Moþmo centro klausytojams bütq ai5kiau pateikta

ir greiðiau [simenama, renge ir tobulino moþmo priemones pagal mokymo programoje numatytas

dest¡rti temas: kalbos kultüros, dokumentq rengimo ir iforminimo bçi profesines etikos,

,,Pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo ir elgesio pataisos programq itaka nuteistqiq

elgesio pokyðiams"; ,,Nuteistojo elgesi keiðianðir¿ programUpraktinio taikymo apùvaIga'';,,Interviu

atlikimo technikos ir konsultavimo pagrindaioo; o,Apsigynimas nuo psichologinio ir fizinio smurtoo';

,,Kriminalines subkulturos atsiradimas, prieZastys"; ,,Kriminalinès subkultäros samprata, struktüra

ir pagrindiniai elementai"; ,,Konfliktai nusikaltusit¿ asmenq grupuotese", ,,Valstybines kalbos

status4 jos vartojim4 reglamentuojantys teises aktai ir institucijos, þyvendinanðios valstþinès

kalbos vartojim4", papild¡a ,,[ejimo i pataisos [staig4 ir i5ejimo i5 jq taisykles, konvojavimo

taisyklés", ,,Kratq ir apZiärq atlikimo laisvès atemimo vietose, taktikos metodinès rekomendacijos".

Mokymo centro specialistr¿ parengtos metodines priemonès skirtos naudoti ne tik mokymo proceso

Moþmo centre, bet ir tamybinio mokymo istaigose metu.
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2012 metais Mokymo centro specialistai teike metodinç pagalbq (skaite paskaitas,

orgarizavo ir vedè pratybas, varùybas, seminarus) laisves atèmimo vietr¿ pareigünams. Mokymo

centro tiro patalpose buvo sudarytos galimybes Vilniaus miesto laisvês atemimo vietq istaigq

pareigunams lavinti ginklq valdymo þdZius bei laikyti pral:tinio Saudymo [skaitas. Kiekvienai

Mokymo centro grupei Mokymo centro tire buvo organizuojamos ir vyko praktinio Saudymo i5

maZojo kalibro Sautuvo TOZ - 12 varùybos, prizininkai apdovanoti diplomais. Saudymo varZybos

organizuojamos siekiant tobulinti praktinius ginklo valdymo þüdZius, populiarinti ir propaguoti .

praktin[ Saudymq. Taip pat papildomai klausytojai galejo tobulinti Saudymo igüdZius lazeriniu

automatiniu ginklu imitatoriumi AK-74, kiekvienai klausytojq grupei organizuojamos Saudymo i5

lazenruo ginklo varZybos.

Mokymo centras 2012 mettL rugsejo menesi baigê þyvendinti Europos socialinio fondo

le5omis finansuojamq projekte ,,Pataisos istaigr¿ ir pataisos inspekcijr¿ darbuotojq gebejimq

ugdymas ir kvalifikacijos kélimas". Vykdant projektqmokymuose i5 viso dalyvavo 1431 Kalejimq

departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldZir¿ istaigl¿

darbuotojas. Sio Projekto vykdymo metu buvo parengta mokymo programa ,,Pareigünq

kvalifrkacijos kelimas, tobulinant praktinius pataisos istaigq apsaugos þdZius" ir pratybq apra5ai,

skirti þdZiams, valdant öaunamuosius ginklus - pistoletus-kulkosvaidZius TMP-9, KGP-9 ir PM-

98, tobulinti. Pagal Si4program4mokèsi 292 laisvès atemimo vietq pareigünai. Vykdant projektinç

veikl4 buvo parengþ moþmo programa ,,specialiqiq priemoniq ekstremaliose situacijose

naudojimasoo ir Saudymo pratimq apra5ai. Pagal5i4 programq 63 laisves atemimo vietq pareigünai

pagerino úintas ir gebêjimus uZkardyti ypatingas situacijas laisves atemimo vietose, i5moko valdyti

Saunam4ji ginklA - lygiavamzdi Sautuvq Winchester 1300 Defender. Taip pat buvo parengla

mokymo progr¿rma ,,Individualaus darbo su nuteistaisiais [güdZiq lavinimas". Vykdant mokymus

pagal Si4programq buvo siekta didinti pataisos inspekcijq darbuotojq bendravimo su nuteistaisiais

efektyvum4. Siuose mokymuose dalyvavo 30 pataisos inspekcijq darbuotojq. Vykdant Siame

projekte numat¡rtas veiklas, organintoti 3 dienr¿ moþmai jaunesniesiems pareigünams temomis

,,specialiqjq priemoniq naudojimo teisiniai pagrindai" ir ,,Saugumo priemoniq naudojimo

moþmaso'. Si.¿ moþmr¿ metu pareigünai buvo supazindinti su Bausmiq vykdymo kodekso

nuostatomis, specialiqjr¿ priemoniq bei Saunamojo ginklo panaudojimo tvarka bei teisiniais

aspektais, taip pat buvo mokomi ,,Tonfa" lazdos valdymo smügiq technikos, gynybos nuo peilirS

i5silaisvinimqnuo sugriebimr¿ paùeidéjo sulaiþmo büdq automatiniq Sautuvq AKS-74U ir AKMS

uZtaisymo ir i5taisymo tvarkos tarnybos metu, ðaudymo technikos teoriniq pagrindq. Siuose

mokymuose dalyvavo daugiau kaip 1000 jaunesnir¿jq pareigunq (nuo 2010 m. lapkriðio men. iki

2011 m. lapkriðio men.). Vykdant 5i projektq buvo tobulinamos Mokymo centro darbuotojq

kompetencijos: 23 Mokymo centro darbuotojai dalyvavo 2 dienq mokymuose tema ,,Komandinio
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darbo mokymq ir pratybr¡ organizavimas". Mokymq metu siekta skatinti darbuotojq

bendradarbiavimq tarpusavio supratim4 bei pagalbq didinti darbo efektyvum4. 20 Mokymo centro

darbuotojr¿ tobulino uZsienio kalbt¿ àinias - dalyvavo anglU pranctizt¿ ir vokieðiq kalbq mokymuose

þrojektine veikla ,,Bausmiq vykdymo sistemos darbuotojq uåsienio kalbr¿ mokejimo tobulinimas"),

baige numaQrtos trukmês (80 val./asm.) kalbU kursus, sekmingai i5laike baigiamuosius testus ir

gavo tai paliudijanðius paãymejimus. Siame projekte buvo numatytas ir pataisos inspekcijq

pareigünr¿ profesiniq kompetencijq tobulinimas: buvo organizuoti 6 dienq mokymai temomis

,,Motyvacinio interviu taiþmo darbe su nuteistaisiais moþmai'o ir ,,Praktiniq igüdZiq formavimas

taikant Motyvuojanðio interviu metodik4", skirti i5mokyti pataisos inspekcijq darbuotojus taikyti

Motyvacinio interviu metodiþ praktineje veikloje. Siuose mokymuose dalyvavo 30 pataisos

inspekcijr¿ darbuotojq. 2012 metais buvo igyvendintos paskutinés numat¡rtos projektinés veiklos,

kurir¿ metu buvo organizuotos 10 dienq trukmès komandiruotes i Prancäzijq Vokietijq Öekij+

Svedijq Danij+ Kroatij4 Ispanijq Anghja ir Vels4 Austrijq staåuotis 5iq Saliq bausmiq vykdymo

sistemose 27 Lietuvos bausmir¿ vykdymo sistemos darbuotojams (12 Moþmo centro, 15 Kalejimq

departamento ir jam pavaldZit¿ [staigq). Komandiruoðir¿ metu projekto dalyviai buvo supaZindinti su

paùangia atskiry Europos valstybiq praktika bausmit¿ vykdymo srityje. Minetq Saliq bausmiq

vykdymo sistemq institucijos sutiko bendradarbiauti ir priimti Lietuvos bausmiq vykdymo sistemos

delegacijas (projektine veikla ,,Mokymq apie paùangi4 uZsienio Saliq praktik4 bausmiq vykdymo

srityje orgarizavimas"). Taip pat buvo organizuotos 4 savaiðiq trukmes st¿Zuotes Estijos, Lenkijos,

Latvijos bausmir¿vykdymo sistemose 3 Mokymo centro darbuotojams (destSttojams), kuriqmetujie

tobulino savo profesinès veiklos kompetencijas pagal paùangiquãsienio Salir¿ praktikq siekdami

efektyviai rengti profesionalius ir kompetentingus Kalejimq departamento ir jam pavaldZiq istaigq

ir valstybes [monir¿ pareigünus, kitus valstybês tarnautojus ir darbuotojus (projektine veikla

,,Kvalifikacijos kelimo pagal atitinkam4veiklos srit[ Europos S4jungos Salyse organizavimas").

Kalejimq departamentui buvo pateikti pasiulymai del bausmiq vykdymo sistemos pareigünq

rengimo tvarkos tobulinimo, Mokymo centro veiklos efektyvumo didinimo ir paiangios uZsienio

Saliq patirties bausmiq vykdymo sistemos personalo rengimo srityje taikymo galimybir¿.

AtsiZvelgiant i pateiktus pasiulymus bei siekiant optimizuoti Mokymo centro veikl4 efektyviai

naudoti turimus änogi5kuosius, finansinius ir materialinius i5teklius, Kalejimt¿ departamento

direktoriaus 2012 m. spalio 8 d. þakymu Nr. V-321 yra sudar¡a darbo grupe, kuriai pavesta

parengti pasiülymus del bausmit¿ vykdymo sistemos personalo rengimo tobulinimo.

Siekiant uZtikrinti sklandr¿ planing4 bei efektyvq darbao Mokymo centro direktoriaus

isalrymais Mokymo centre yra sudarytos Sios komisijos ir darbo grupês: Vie5qiq pirkimq komisija,

Inventorizacijos komisija, Valstybes tarnautojr¿ praõymq leisti dirbti kit4 darb4 ir informacijos

nagrinejimo komisija, Organrzacine-etatine komisija, Veiklos kontroles komisija, Projektq
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valdymo, Pareigünr¿ kvalifikacijos vertinimo komisija, Atestacijos komisija, Kalejimq departamento

Mokymo centro pataisos istaigq administracinès veiklos ir penitencinès teisès integruoto egzamino

komisij4 Specialioji ekspertq komisija, Finansq kontroles, ükinir¿ operacijq inicijavimo ir

materialinio firto nura5ymo komisij4 Pretendentq i pareigünr¿ pareigas fizinio ir dalykinio

pasirengimo tikrinimo komisija ir darbo grupe del galimo tarnybinio nusiZengimo tyrimo.

Moþmo centras nuolat bendradarbiauja su Kalejimq departamento bei jam pavaldZiq

istaigr¿ personalu organizuojant projektinç veiklq kaupiant, apibendrinant bei naudojant mokymo

procese informacij4 destomq dalykq temomis, aptariant svarbiausius bausmiq vykdymo sistemos

personalo rengimo bei profesines veiklos aspektus, teikiant pastabas ir pasiülymus del mokymo

proceso organizavimo ir bausmiqvykdymo sistemos personalo rengimo bei tobulinimo klausimais.

2012 m. vasario 9 d. Mokymo centre su darbo vizitu lankesi Latvijos Respublikos Kalejimq

administracijos personalo tarnybos virðininkê Lana Andriksone, Latvijos Respublikos Kalêjimt¿

administracijos Moþmo centro vir5ininkas Peteris Dedelis ir Mokymo centro vyresnysis lektorius

Genadij Dringo. Sveðius prieme Mokymo centro direktorius Remigijus Norvaiðis ir Mokymo

skyriaus virõininke Zana Mitiajeva. Susitikime taip pat dalyvavo l. e. Kalèjimq departamento

Personalo skyriaus virSininko pareigas Edvardas Kviatkauskas, Kaléjimq departamento Apsaugos,

prieZiuros ir iskaitos sþriaus vir5ininkas Viktoras Davidenko ir rryresnysis inspektorius Vilmantas

Dambrauskas. Susitikimo metu buvo apsvarstyti Lietuvos ir Latvijos bausmiq vykdymo sistemos

personalo rengimo klausimai, pasidalinta mokymo proceso organizavimo, pretendenfi¿ | pareigünq

pareigas atrankos, moþmo programU rengimo patirtimi. Buvo sutarta del tolimesnio

bendradarbiavimo ir bendry projektq vykdymo galimybiq.

2012 metzis Mokymo centro bibliotekoje lankési Moþmo centro klausytojai, Mokymo

centro, Kalejimq departamento ir jam pavaldtin¡ istaigq darbuotojai. Bibliotekoje buvo teikiama

metodine pagalba skaitytojams pasirenkant knygas, susijusias su bausmiq vykdymo sistemos

personalo rengimu, kvalifikacijos tobulinimo seminarq temomis. Buvo kopijuoti ir iriðti moþrrno

procesui bütini leidiniai, kuriq nera galimybiq [sigyti kitu budu: ,,Laisvês atèmimo vietq apsaugos ir

prieZiuros instnrkcija. [èjimo I pataisos istaigas ir i5ejimo i5 jU tvarka. Konvojavimo taisyklès",

,,Ginklai". 2012 metais bibliotekoje buvo papild¡a naujq krygU ekspozicija (kalbos kulturos,

psichologijos, teisiniq knygÐ, periodiniq leidiniq (,,Jurisprudencija",,,Teismq praktika" Nr. 36,

,,Civiline teisé'., ,,Vie5ojo administravimo pagrindai"). Taip pat buvo uZsakytos metines

prenumeratos: ,,Biuro administravimas", ,,Lietuvos ryrtas",,,Lietuvos ãilrios", ,,Psichologija Tau",

,,Respublika'0, ,,Teisé'., ,,Teisès problemos", ,,Iliustruotas mokslas", ,,Nacionaline Geogtafija",

,,Vilniaus diena" bei ,,Valstybès Zinios" ir,,Informaciniai prane5imai" (siekiant taupyti le5as - PDF

formatu). Visa bibliotekoje gauta naujausia ir aktualiausia literatüra pateikiama leidiniq

ekspozicijoje.
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2012 metais Mokymo centro klausytojams buvo organizuojami kultüriniai renginiai,

ekskursijos ir apsilankymai Lietuvos banko Pinigq muziejuje, Technikos muziejuje, Bemardinq

vienuolyno baãnyöios muziejuje, Gedimino pilies bok5te. Mokymo centre buvo organizuotos ir

rengiamos parodos apie uãsienio Saliq (Rusijos miesto Vladimiro kalêjimq Prancäzijos,

Skandinavijos bausmiq vykdymo sistemq administracijq), Lietuvos bausmiq vykdymo sistemas bei

Lietuvos atmintint¿ dienq progomis.

2012 m. sausio I d. Mokymo centre buvo patvifünti 34 etatai - 23 statutiniq valstybes

tamautdq (toliau - pareigünai) ir 11 darbuotojq dirbanöiq pagal darbo sutartis (toliau -
darbuotojai), toliau karhr - personalas), o sukomplektuoti 27 etatai - 20 pareigünq ir 7 darbuotojt¿.

Vykdant Teisingumo ministerijos ir Kalejimr¿ departamento direktoriaus nwodymus vietoje laisvr¿

(nesukomplektuotr¿) tam tikre tarnybt¿ pareigybiq steigti karjeros valstybes tarnautojr¿ ar darbuotojq

pareigybes, keitesi Mokymo centro etatr¿ struktúra - 2012 m. pabaigoje buvo patvirtinta 19

statutinir¿ valstybes tamautojq 4 - karjeros valstybes tamautdq ir 1l darbuotojr¿ etaû¿ o

sukomplektuoti 25 etatu - 17 pareigünq ir 8 darbuotojq kas sudaro 73,5 proc. nuo viso etatr¿

skaiðiaus.

2012 metais i5 tamybos buvo atleisti 3 Mokymo centro pareigtinai, t. y. Moþmo skyriaus 2

pareigûnai - vienas i5 jq, turejçs 20 tarnybos metq staùa, i5ejo i pensij4 (destçs Saudybos temas),

kitas buvo atleistas i5 tamybos jo praSymu (destçs penitencines teises ir tarptautiniq elgesio su

nuteistaisiais standartr¿ mokymo dalykus ir temas bei pataisos inspekcijq teisinius ir socialinius

veiklos aspektus) ir Bendryir¿ reikalq skyriaus 1 pareigunas (atsakingas uù, vieðuosius pirkimus)

Kaléjimq departamento direktoriaus isakymu buvo perkeltas i Kalejimq departament4.

Visas Mokymo centro personalas turi jU pareigoms bütin4 i5silavinim4 o Mokymo skyriaus

pareigünai - ne tik auk5t4ii universitetini ar jam prilygint4 i5silavinima bet ir nemaùqdarbo patirti

bausmir¿ vykdymo sistemoje ar teisesaugos institucijose.

Mokymo centro personalas, siekdamas kelti savo kvalifikacij4 ir nauj6 vykdytr

tarnybines pareigas bütint¿ ùiruW akfiiai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose pagal

Mokymo centro direktoriaus patvirtint4 Mokymo centro 2012 mei¡valstybös tarnautojq mokymo

planq. Pastebötina, kad kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvavo visas Mokymo centro

personalas, i5skyrus I darbuotojE - Bendrqjq reikalq skyriaus darbininkq ir tai sudaro 96,2 oá nuo

viso personalo skaiðiaus. Moþrmo centro personalas aktyviai dalyvavo ne tik visuose,Mokymo

plane numat¡rtuose mokymo renginiuose (i5skynrs tuos, kurie del objekfyvir¿ prieZasðiq nebuvo

organizuoti), taõiau ir kituose mokymo renginiuose, kuriuose dalyvavimas personalui buvo

naudingas ar buvo dalyvauta pagal Kalejimr¿ departamento direktoriaus ar Mokymo centro

direktoriaus isakymus. Pagal Moþmo centro vykd¡o projekto ,,Pataisos [staigq ir pataisos

inspekcijq darbuotojr¿ gebejimr¿ ugdymas ir kvalifikacijos kelimas" 2.2.1 veikl4 9 pareigünai ir 3
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darbuotojai buvo tamybinese komandiruotése Ispanijos Karalysteje, Austrijos Respublikoje,

Svedijos Karalysteje ir Jungtinêje Karalysteje, o 3 Mokymo skyriaus pareigünai pagal Projekto

2.2.2 veiklq buvo I menesio ür¡kmês staåuotese Lenkijos, Estijos ir Latvijos bausmiq vykdymo

sistemos mokymo centruose. Mokymo centro darbuotojai savo kvalifikacij4 tobulino ir kituose

moþmo ir kvalifikacijos tobulinimo renginiuose: Europos socialinio fondo agenttiros

organizuotame mokymo renginyje ,oDiskriminacijos maZinimas ir socialiniq problemq prevencija

darbo rinkoje"; ,,Leonardo da Vinci programos galimybês 2013 metais"; Teisingumo ministerijos

organizuotde praktineje konferencijoje ,,Veiksmingesne nuteistqjq rcsocializacija - saugesné

visuomenéo'; Kauno tardymo izoliatoriuje susitikime - diskusijoje ,,PagaIba nusikaltusiam -
teikime ir gavime atsiskleidãiantys dvasiniai, psichologiniai ir etiniai aspekfai"; Mykolo Romerio

universiteto organizuotoje tarptautineje konferencijoje ,,Teisés psichologija: mokslas ir taiþmas";

Kauno nepilnameðiq tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose asmeniniq igudZiq tobulinimo

renginyj e,,Streso psichologo darbe valdymo ypatumai".

Vykdant Kalêjimq departamento direktoriaus 2010 m. liepos 2 d. isakym4 Nr. V-169

(2011m. gruodZio 20 d. [sakymo Nr. V-384 redakcija), Moþmo centre buvo vykdomi pretendentq

! pareigünq pareigas Kalejimr¿ departamentui pavaldZiose istaigose fiziruo ir dalykinio pasirengimo

patikrinimai. 2012 metais ivyko 21 patikrinimas, kuriq metu patikrirÍi 236 pretendentai, ið jq 35

pripaùirfü netinkamais eiti atitinkamas pareigas, kadangi arba nei5laike fizinio pasirengimo

normatyvr¿ arba dalykinio pokalbio su komisija metu surinko maäiau nei 6 balq vidurki - 31

pretendentas I priZitiretdo pareigas ir 4 pretendentai ipareigünq pareigas (2011 metais ivyko 16

patikrinim6 kuriq metu patikrinta 220 pretendentq i5 jU 30 pripaùinti netinkamais eiti atitinkamas

pareigas).

Mokymo centre, atsiZvelgiant i i5 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos gautus

ra.Stus ir Kalejimq departamento direktoriaus [sakymus, taip pat buvo vykdomi fizinio pasirengimo

patikrinimai pretendentq I pareigas pagal Teisingumo ministro ar Kalejimr¿ departamento

direktoriaus paskelbtus konkursus. 2012 metais ivyko 4 patikrinimai, kurit¿ metu 5 pretendentai

laike frzinio pasirengimo normatyvus ir juos i5laike (2011 metais ir.yko 4 patikrinimai, kuriq metu

patikrinta I 2 pretendentr¿ visi ftzfrpasirengim4 i5laike).

Ataskaitiniu laikotarpiu Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo

ministerijos Moþmo centras (toliau - Mokymo centras) vykde 03.001 programq ,,Bausmiq

sistema". Sios programos asignavimq planas ataskaitiniu laikotarpiu sudare 1513,5 h)kst. Lt,

kasinês i5laidos - 1511,9 túkst. Lt.

Programai vykdyti skirti valstybes biudZeto asignavimai buvo naudojami taupiai, racionaliai

ir pagalpaskirti. Progtamos i5laidr¿ sqmata nevir5yta.

Pagal Moketinq ir gautinq sumq ataskaitq moketinq sumq 2012 m. gruodZio 31 d. nebuvo.
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Gautinos sumos sudare 27,5 ttikst. Lt, iS jU rù komunalines paslaugas

UAB ,,Vilniaus energüai" - 1,6 täkst. Lt, AB LESTO - 0,9 tükst. Lt; ui. prekes: Vilniaus

universitetui - 0,3 ttikst. Lt, Lietuvos Respublikos ginkh¿ fondui prie LR VRM - 20,9 täkst. Lt,

UAB ,,Vaibraoo - 0,2 ttikst. Lt; ateinanðiq laikotarpiq sqgraudoms - 0,7 täkst. Lt (transporto

priemonems drausti), 2,1 täkst. Lt þrenumeratos paslaugoms) ir 0,8 täkst. Lt (darbo uZmokesðiui ir

socialiniam draudimui).

UZduotys pagal program403.00l ,,Bausmir¡ sistema " ivykdytos.

Mokymo centro biudZetinit¿ le5q s4skaitos likutis 2012m. gruodZio 31 d. - 0,00 Lt.

Siekiant uätikrinti veiklos planuose numatytq priemonir¿ vykdymq buvo efektyviai

organizuojamas [staigos darbuotojq darbas, sumaniai planuojama Mokymo centro veikl4 o

Moþmo centrui skirti valstybês biudZeto asignavimai buvo naudojami taupiai, racionaliai ir pagal

paskirti (Mokymo centras kalendorinir¿ metq pabaigoje neturejo kreditoriniq isiskolinimq).

2012 metais Moþmo centrui i5kelti uZdaviniai buvo þyvendinti. Mokymo centro

metiniame veiklos plane numat¡rtos priemones buvo ivykdytos laiku ir kokybi5kai. [staigos veikla

buvo kryptingai organizuojama, atsiåvelgiant I Mokymo centro veiklos prioritetus bei bausmiq

vykdymo sistemos poreikius bei poþðius.

Direktorius Remigijus Norvai5is
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