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Vadovaudamasis  Asmens  įgytų  kompetencijų  vertinimo  tvarkos  aprašo,  patvirtinto
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-15 „Dėl
Asmens  įgytų  kompetencijų  vertinimo  tvarkos  aprašo  patvirtinimo“  15,  16,  20,  38  punktais,
Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  nuostatų,  patvirtintų
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1R-58 „Dėl Kalėjimų
departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  nuostatų  patvirtinimo“, 17.5
papunkčiu  ir  atsižvelgdamas  į  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo
ministerijos Mokymo centro (toliau – Mokymo centras) 2021 m. gegužės 27 d. raštą Nr. S-352: 

1. S u d a r a u  šios sudėties Asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisiją:
1.1. Ričardas Burokas, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo

ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) Saugumo valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas
(pirmininkas);

1.2.  Gintaras  Motuzas,  Kalėjimų  departamento  Resocializacijos  skyriaus  patarėjas
(pirmininko pavaduotojas); 

1.3.  Renata  Katinaitė-Lodh,  Kalėjimų  departamento  Resocializacijos  skyriaus
vyriausioji specialistė, atliekanti Resocializacijos skyriaus viršininko funkcijas;

1.4.  Dainius  Jasas,  Kalėjimų  departamento  Saugumo  valdymo  skyriaus  vyriausiasis
specialistas (profesinių sąjungų atstovas).

1.5.  Pavel  Srebniuk,  Vilniaus  pataisos  namų  Resocializacijos  skyriaus  vyriausiasis
specialistas (pusiaukelės namams).

2.  S  k  i  r  i  u  Asmens  įgytų  kompetencijų  vertinimo  komisijos  sekretore  Kristiną
Tuskienę, Mokymo centro Mokymo organizavimo skyriaus metodininkę.

3. T v i r t i n u  Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkaraštį (pridedama).
4. N u r o d a u Evaldui Gasparavičiui, darbo grupės, sudarytos Kalėjimų departamento

direktoriaus 2019 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. V-206 „Dėl Asmens įgytų kompetencijų vertinimo
užduočių  rengimo  darbo  grupės  sudarymo“,  pirmininkui  spausdintas  užduotis  asmens  įgytų
kompetencijų vertinimo dieną ar tos dienos išvakarėse įteikti Asmens įgytų kompetencijų vertinimo
komisijos pirmininkui.

5. P a v e d u: 
5.1. Kalėjimų  departamento  Komunikacijos  skyriui  įsakymo  3  punktu  patvirtintą

Asmens  įgytų  kompetencijų  vertinimo  tvarkaraštį  paskelbti  Kalėjimų  departamento  interneto
svetainėje;

5.2. Kalėjimų departamento Veiklos organizavimo skyriui su šiuo įsakymu supažindinti
įsakymo 1.1–1.4 papunkčiuose paminėtus komisijos narius;

5.3. Vilniaus pataisos namų Veiklos organizavimo skyriui su šiuo įsakymu supažindinti
Pavel Srebniuk;



5.4. Mokymo centro Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriui įsakymo 3 punktu
patvirtintą  Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkaraštį  paskelbti  Mokymo centro interneto
svetainėje ir su šiuo įsakymu supažindinti Kristiną Tuskienę.

6. P r i p a ž į  s t  u  netekusiu galios Kalėjimų departamento direktoriaus 2020 m.
gegužės  26  d.  įsakymą  Nr.  V-149  „Dėl  asmens  įgytų  kompetencijų  vertinimo  tvarkaraščio
patvirtinimo ir asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisijos sudarymo“.

Direktorius           Virginijus Kulikauskas
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