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I. VEIKSNIAI, TURINTYS ITAKOS MOKYMO CENTRO VEII(LAI

Bausmiq vykdymo sistemos personalo mokym4 ir kvalifïkacijos tobulinimQ reglamentuoja

Tarnybos Kalejimq departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutas ir

Lietuvos Respublikos valstybès tarnybos istatymas, kurie nustato mokymo finansavim4

organizavimo principus, ivadinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo tvark4.

Ffektyviai ir veiksmingai bausmiq vykdymo sistemos veiklai uZtikrinti ypað svarbi aukðtus

reikalavimus atitinkanti profesines personalo veiklos kokybe, todel aktualu ir butina nuolat didinti

pareig¡tnt¿ ir kitq valstybés tarnautojq bei darbuotojq, dirbanðit¿ pagal darbo sutartis,

administracinius gebejimus, sudaryti sqlygas mokytis vis4 gyvenima - nuolat tenkinti paZinimo

poreikius, siekti naujq kompetencijq ir kvalifikacijq, reikalingq jq praktinei veiklai ir tarnybos

karjerai.

Siunðiamq i Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

(toliau - Kalejimq departamentas) Mokymo centre (toliau - Mokymo centras, [staiga) mokytis

ivadinio mokymo kursuose pareigünq ir darbuotojq, atvykstanðiq tobulinti savo kvalifikacijq

skaiöius, priklauso nuo to, kiek einamaisiais metais Kalejimu departamentui pavaldtiose [staigose

pradejo dirbti naqai priimtq i tarnybq pareigunq ir kiek pareigunq paðios istaigos del darbo

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

Siekiant organizuoti efektyvius kvalifikacijos tobulinimo renginius, butina kviesti skaityti

prane5imq ivairiq sriðit¿ aukstos kvalifikacijos lektorius, kuriems uZ suteikfas paslaugas sumokèti

reikalingos papildomos lèðos. Tobulinant mokymo proces4, rengiant personal4 pagal Europos

Sqfungos reikalavimus, tikslinga diegti naujas ir pa1angias technologijas, kurioms isigyti

neskiriamas tinkamas fìnansavimas.

Esant dabartinei ekonominei situacijai ðalyje, le5os Mokymo centro personalo,

u1tt6inanóio mokymo proces¿t kvalifikacijai tobulinti naudojamos ypatingai taupiai.

Moþmo centro, kuris organintoja ir vykdo bausmit¿ vykdymo personalo ivadini mokym4

ir kvalifikacijos tobulinim4 materialinè bazè yra ribota.
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rr. 2014 METU PRTORTTETINES VETKLOS KRYPTYS

pagrindinis Mokymo centro veiklos tikslas - atsiZvelgiant I strateginius Lietuvos bausmir¿

vykdymo sistemos uZdavinius ir pa?angi4uäsienio Saliq patirti, rengti Kalejimq departamento ir

jam pavaldZiq istaigq ir valstybes imoniq pareigünus, valstybes tarnautojus ir darbuotojus,

gebanðius profesionaliai vykdyti savo pareigas. Mokymo centras planuoja, organizuoja,

koordinuoja bei vykdo Kalejimq departamento ir jam pavaldåiq [staigq ir valstybès [moniq

pareigúnq, kitq valstybes tarnautojq ir darbuotojq, dirbanðiq pagal darbo sutartis, nuoseklq'

planingqbei efektyvr¿ ivadini mokym4 ir kvalifikacijos tobulinimq bei pareigünq ivadinio mokymo

metu þytq åiniq [vertinimq.2014 metais buvo numatyti 5ie pagrindiniai veiklos uådaviniai:

rengimo bei kvalifikacijos tobulinimo planavim4 organizavim4 vykdym4 ir kontrolç, tobulinimas,

sudarant s4lygas darbuotojams tinkamai tobulinti kvalifikacij4bei dalykines kompetencijas;

sisteminant turimas kvalifikacijos tobulinimo renginiq programas, diegiant naujus mokymo

metodus bei formas;

tobulinimas, þyvendinant Europos Sqjungos struktririnir¿ fondq le5omis finansuojamus projeklus'

III.MoKYMoPRocESoVYKDYMASIRTOBULINIMAS

per 2014 metus Moþmo centre ivyko Ig2 (109) [vairaus pobudZio kvalifikacijos

tobulinimo renginiai, kuriuose dalyvavo L225 Kalèjimq departamento ir Siam departamentui

pavald1ir¿istaigq pareigpnai, kiti valstybes tarnautojai ir darbuotoiai, ditbantys pagal darbo sutartis'

Buvo parengli ir isduoti 2473 (buvo planuota 1309) kvalifikacijos tobulinimo paZymeiimai

(dauguma darbuotojq dalyvavo daugiau nei viename mokymo renginyje, todel dalyviq ir i5duott¿

paZymej imr¿ skaiöius nevienodas).



Z0l4 metais Mokymo centre buvo organintota 45 procentais daugiau kvalifikacijos

tobulinimo renginiq nei 2013 metais, o darbuotojq, tobulinusiq savo kvalifikacij4 skaiðius padidejo

8 procentais. Didesni renginiq bei dalyviq skaiðir¿ leme Mokymo centro organizuotq mokymo

renginiq akfualumas, glaudesnis bendradarbiavimas su Kalejimq departamentu ir iam pavaldZiomis

istaigomis bei mokymo poreikiq iõsamesn,å analizë. Dalis renginiq buvo organizuoti atskiru

Kalejimr¿ departamento ar jam pavaldåiq istaigu pra5ymu.

Ivadinio mokymo kursuose dalyvavo 217 klausytojq I5 viso per 2014 metus buvo i5duota

20g ivadinio mokymo kursq baigimo paÈymëjimai (8 klausytojai negavo paiymëiim\ dèl

akademiniq isiskolinimq).

[vadinio moþmo kursai

r?Ï 2013 metai

m 20lrt,meta¡

Vykdytt¿
mokyrno
programq
skaiöius

2014 metais Mokymo centre neiymiai padidejo lvadinio mokymo kursuose besimokiusiq

klausytojq ir mokymo renginiq skaiðius nei 2Ol3 metais, kadangi be keturiq lvadinio mokymo kursq

mokymo programu Q6 akad. val. trukmes Pataisos pareigunr¿ (pareigünq ir vyresniqjq pareigunq

grand1¡t; 94 akad. val. trukmes Pataisos pareigunr¿ (probacijos); 38 akad. val. trukmés Pataisos
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pareigunq (Saunamqft¿ ginklU ir specialiqiq priemoniq panaudojimo); 560 akad' val' Pataisos

pareigunq fiaunesniqjq grandies), patvirtintq Kalejimq departamento direktoriaus 2013 m. rugsèjo 6

d. isakymu Nr. V-294, Moþmo centro darbuotojai, atsiZvelgdami i pataisos istaigq darbuotojq

mokymo poreik!, parengê dvi naujas mokymo pfogramas (20 akad. val. trukmés Saudymo

insrrukroriq ir 14 akad val. Fizinio ir specialiojo parengimo instruktorjq) bei, siekdami uZtikrinti

sisteming4 efektyvr¿ ir nenutrukstam4 mokymo procesfo vykde mokymus pagal õeðias mokymo

programas. Mokymo centro vykdomos mokymo programos nuolat vertinamos ir perZiürimos,

papildomos ir koreguojamos, atsiívelgiant i bausmiq vykdymo sistemai keliamus tikslus ir

uZdavinius, pateikfus siülymus ir pastabas bei reikalavimus mokymo programoms ir jq rengimui.

Moþmo centre kvalifikacijos tobulinimo efektyvumas, jo reik5mingumas, bausmiq

vykdymo sistemos pareigUnq poZiuris I kvalifikacijos tobulinim4 atskin¿ mokymo renginiq

tikslingumas ir naudingumas nustatomas apklausos budu, tiriant tiksliniq grupir¿ poreikius. Poreikiq

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

mokym4 orientuojantis i profesines veiklos efektyvum4 siekiant maksimalir¿ rezultatq

minimaliomis sqnaudomis. Formuojant bausmiq vykdymo sistemos pareigunq poZiüri i

kvalifikacijos tobulinim4 kaip i vis4 gyvenimq trunkantf proces% mokymo renginiai Mokymo

centre tampa ne periodiðku, o nuolat vykstanðiu procesu. 2014 metais buvo nuolat vykdoma visq

mokymo renginiq dalyvil¿ apklausa. Be to, buvo atlikta Kalejimq departamento ir jam pavaldZiq

fstaigq apklausa del Mokymo centre organinrojamr¿ mokymo renginiq efektyvumo. Daugumos

respondentU (apie 85 procentai apklaustqjq) nuomone, Mokymo centre organizuojami mokymo

renginiai yra naudingi, atitinka istaigq ir darbuotojr¿ poreiki. I5 apklausos rezultatq matyti, kad

respondentai Mokymo centro organizuoiam4 ivadin[ mokym4 ir jo teigiam4 itak4 pareigunq

tolimesnio darbo kokybei i5 esmes vefünateigiamai.
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2014 metais MokYmo centro

organizavo ir vede pratybas, varZybas,

)

specialistai teike metodinç pagalb4 (skaite paskaitas,

seminarus) laisves atèmimo vietq pareigunams' Mokymo

galimybès Vilniaus miesto laisves atemimo vietq [staigq

igüdzius bei laikyti praktinio õaudymo iskaitas. siekiant

[güdZius, populiarinti ir propaguoti praktin[ ðaudym4

klaus¡ojams Mokymo centro tire buvo organizuojamos

centro tiro patalpose buvo sudarytos

pareigunams lavinti ginklq valdymo

tobulinti praktinius ginklo valdymo

kiekvienos Mokymo centro gruPes

praktinio Saudymo varZybos.

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

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

kompetencijq turintys darbuotojai bei kvieöiami lektoriai, kuriq paslaugos lsigyjamos vieËqiu

pirkimq büdu.

DêstytU,valandq skaiöius

,-1s 20tB meta!

w 2014 metai

Mokymo centro
darbuotojai

K-a | éji m q'departa m ento

ir jam pavaldZit¿ jstaigq
atstovai

Mokymo paslaugU

ì tiekéjai'

Siekiant uZtikrinti teikiamq mokymo paslaugr¿ koþbç, sistemingai stebètos, vertintos ir

analizuotos pedagogr¡ kompetencijos. Visa sukaupta med?iaga apie pedagogq metodinç veikl%

patirties sklaid4 planq, programq vykdym4 veiklos dokumentq prieZiür% kontrolç ir analizç buvo

analizuojama ir svarstoma Mokymo centro Moþmo skyriaus darbuotojq susirinkimq metu'

Moþmo centro interneto svetaineje (www.kalejimudepartamentas.ltlkdmc) nuolat

skelbiama ir atnaqinama su mokymo renginiq organizavimu ir vykdymu, pretendentq ! pareigunq

pareigas dalykinio ir fizinio pasirengimo patikrinimais susijusi informacija.

20T4 metais Mokymo centro bibliotekoje lankesi daugiau kaip 240 lankytoju (Mokymo

centro klausytojq, Mokymo centro, Kalejimq departamento ir jam pavaldLir¿ istai$¿ darbuotojq)'

Bibliotekoje buvo teikiama metodiné pagalba skaitytojams pasirenkartt knygas, susijusias su
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bausmiq vykdymo sistemos personalo rengimu, kvalifîkacijos tobulinimo seminarq temomis'

Siekiant taupiai ir racionaliai naudoti biudZeto leðas bei uZtikrinti galimybç mokymo dalyviams

gauti bütiniausi4 mokymo medZiag4 bibliotekoje, buvo ne tik perkamos knygos bei kiti leidiniai, bet

ir kopijuojami, riðami Mokymo skyriaus specialistq parengti mokymo procesui butini leidiniai,

kuriq nera galimybiu [sigyti kitu büdu.

Siekiant þyvendinti vien4 i5 Mokymo centro uädavinir¿ - ugdyti klausytojus doros,

patriotizmo. Lietuvos Respublikos istatymq ir ùmogaus teisiq gerbimo dvasia - 2014 metais

Mokymo centro klausytojams buvo organizuojami kulturiniai renginiai bei paäntines ekskursijos

po Vilniaus senamiesti. Mokymo centre buvo organizuotos ir rengiamos parodos Sventinems ar

atmintinoms progoms paminèti: Laisvès gynejq dienai, Lietuvos valstybès atkurimo dienai,

Lietuvos istojimo i NATO 1O-meöiui, Kultüros dienai, Lietuvos istojimo I Europos SQiung4 dienai,

Karaliaus Mindaugo karunavimo dienai, Zalgirio müðio pergalès dienai, Juodojo kaspino dienai,

Mokslo metq pradåiai, Konstitucijos dienai, Advento pradùiai, Tarptautinei antikorupcijos dienai,

Nobelio dienai.

Vykdant Kalejimq departamento direktoriaus 2014 m. sausio 20 d. isakymu Nr. V-26

patvirtint4 Kalejimq departamento ir jam pavaldíi:q- istaigq 2014-2016 metq personalo mokymo

gairiq þyvendinimo priemoniq plan4 per 2Ol4 metus Mokymo centro darbuotojai parenge ir

pateike Kalejimq departamentui Penitencines sistemos mokyklos nuostatq projekt4 (Moþmo

centro 2014-04-30 rastas Nr. 5-372), Bausmiq vykdymo sistemos darbuotojq pasitelkimo destyti

tvarkos apraðo projekt4 (Moþmo centro 2014-04-25 ra5tas Nr. 3-362), Pataisos pareiguno

(aunesniqjq pareigunq grandies) rengimo standarto projekt4 Pataisos pareiguno (aunesniqjq

pareigünq grandies) profesinio mokymo programos projekt4 bei Kalejimq departamento prie

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro mokymo kokybes vertinimo tvarkos

apra5o projekt4 Tobulindami Mokymo centro Moþmo skyriaus destanðio personalo pedagoginio

darbo apskaitos bei kruvio paskirstymo procesQ, Moþmo centro specialistai parenge Pedagoginès

veiklos Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centre

organizavimo ir apskaitos tvarko s apraí; kuris buvo patvirtintas Moþmo centro direktoriaus

2014 m. vasario 28 d,. fsakymu Nr. 38. Taip pat buvo parengtos ir Kalejimq departamento

direktoriaus isakymais patvirtintos kvalifikacijos tobulinimo programos temomis ,,Socialinio

reabilitacinio darbo su nuteistaisiais organizavimas ir vykdymas", ,,Saviåudybiq ir savçs Zalojimo

prevencija laisves atemimo vietose" bei Pataisos pareigunq (bausmiq vykdymo sistemos vadovr-¿

rezewo) valdymo kompetencijq tobulinimo mokymo kursq mokymo programa'

Moþmo centro Moþmo skyriaus darbuotojai, atsüvelgdami I tai, kad Mokymo centras

yra Marijampoles pataisos namq vykdomo projekto partneris, pagal numatyta projekto veikl4 vykde

mokymus tema ,,Fizines prievartos veiksmq ir specialiqjq priemoniq panaudojimas" 89 Kalejimq
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departamento prevencinës grupes pareigunams. Per 2014 metus ivyko 6 mokymo renginiai po 2

dienas bei taktines pratybos Marijampolès pataisos namuose.

Moþmo centro specialistai 20L4 metais lankesi Vilniaus miesto mokyklose bei

gimnazijose. $iq susitikimq metu mokyklq ir gimnazrjq vyresniqiq klasiq moksleiviai buvo

supaZindinami su bausmiq vykdymo sistemos misija, veiklos specifika, Sios srities specialistq

rengimo (mokymo) galimybèmis ir isidarbinimo sistemoje perspektyvomis. Svietimo istaigoms taip

pat buvo pateikti Mokymo centre parengti informaciniai lankstinukai apie Lietuvos bausmit¿

vykdymo sistemq.

w. ZurocrSrgrg rSrnrr,ry vALDYMAS

2014 m. sausio I d. Mokymo centre buvo patvirtinti34 etatai, o sukomplektuoti 28 etatat -
16 statutiniq valstybes tarnautojq (toliau - pareigunal) ir 12 darbuotojq, dirbanöiq pagal darbo

sutartis (toliau - darbuotojai), kartu toliau - personalas). 2014 metq pabaigoje buvo patvirtinti

35 etatai- 16 pareigünq ir 19 darbuotojq etatq, sukomplektuoti 28 etatai (2013 metais - 28) - 16

pareigunq (2013 metais - 16) ir 12 darbuotojq, (2013 metais - 12) - tai sudaro 80 procentq viso

etatr¿ skaiöiaus.
I'iì.;i.i:ìllfi:::.ïi.:i:-ì:::.:*--:',-:i-::--:':'::::':'i':¡ã:ir:ri;:Ì.:.ii:t'lìrr,,iìl:'.,t:.i
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skaiðius
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Pagal darbo

[staigos kolektyvo amZiaus vidurkis - 42 metai (2013 metais - 43), ið jq. pareigonU

am1iaus vidurkis 41 (2013 metais - 4I), darbuotojq - 43 metai (2013 metais - 45) I5 28

sukomplektuotr¿ etatr¿ 53,6 procentus sudaro vyrai, 46,4 procentus - moterys.

NemaZq dali Mokymo centro pareigunq - 6 pareigünai arba 37,5 procentai - sudaro tie,

kurir¿ tarnybos staãas daugiau nei 20 metq.

.l'l *iofur
:' ,,'i $çEa**t*r
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Visas Mokymo centro personalas turi jU pareigoms bUtinA i5silavinim4 (aukstqjt

universitetini ar jam prilygint4 - 85,7 proc., 2013 metais - 82,1 proc.), o Mokymo skyriaus

pareigünai - ne tik aukstqii universitetini ar jam prilygintq i5silavinim% bet ir nemaZ4 darbo patirti

bausmiq vykdymo sistemoje ar teisêsaugos institucijose. I pareigünas, siekdamas profesinês

kvalifikacij o s, toliau studij uoj a auk5toj oj e mokykl oj e'

2014 metaís Mokymo centro direktoriaus [sakymu 15-qjU Mokymo centro ikürimo metiniq

progabuvo paskatinti l3 Mokymo centro darbuotojq, i5 j.¿ 6 pareigunai ir 7 darbuotojai. Tarnybiniq

ar drausminiq nuobaudq personalui skirta nebuvo.

Visi 16 istaigos pareigunq turi kvalifikacines kategorijas, i5 jr¿ 8 pareigünai - 1-4;

6 pareigunai - 2-q(2013 metais - 4) ir 2 pareig¡tnai - 3-iq (2013 metais - 4).

201,4 metais i5 tarnybos buvo atleistas I Mokymo centro pareigünas (2013 metais - 2) it

3 darbuotoj ai (2013 metais - 0), o priimtas 1 pareigunas (2013 metais - 1) ir 3 darbuotojai

(2014 metais - 4).

Mokymo centro personalas, siekdamas kelti savo kvalifikacijq ir þyti naujq, vykdyti

tarnybines pareigas bütinq Liniq, aktyviai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose pagal

Moþmo centro direktoriaus patvirtint at 20T4 metr¿ valstybes tarnautojt¿ mokymo plan4 (toliau -
planas). Paàymëtina, kad mokymo renginiuose dalyvavo 85,7 procentai istaigos dirbanðiqjq

pareigunq ir darbuotojq. Pagal patvirtintq planq istaigos pareigunai turejo dalyvauti 30 mokymo

renginiq. Nors keliuose mokymo renginiuose del objektyviq prieZasðiq (liga, atostogos, tarnybines

aplinkybes ir kt.) nebuvo dalyvauta, taóiau Mokymo centro personalas tobulino kompetencijas

kituose, Moþmo plane nenumatytuose renginiuose, kuriuose dalyvavimas buvo naudingas pagal

vykdomas funkcijas, dalyvauta pagal Kalejimq departamento direktoriaus isakymus, tobulinta

kvalifikacija uZsienyje (l pareigunas ir 2 darbuotojai Lenkijos Kalejimq tarnybos Centrinio

mokymo centro kvietimu (Kali5as) dalyvavo )(tII Tarptautiniame kovos menq ir intervencijos

techniþ seminare). Ið viso 2A14 metais istaigos personalas dalyvavo 96 mokymo renginiuose.

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

(2011 m. gruodfuio 20 d. isakymo Nr. V-384 redakcrla), Mokymo centre buvo vykdomi pretendentq

I pareigunq pareigas Kalejimu departamentui pavaldíiose fstaigose fizinio ir dalykinio pasirengimo

patikrinimai. per Zol4 merus i5 viso ivyko 22 patrlcrinimai (2013 metais -24), kuriuose dalyvavo

230 prerendentai (Zaß metais - 329), i5 jì¿: 199 eiti jaunesniqjq pareigùnq grandies (priZiüretojo)

pareigas (2013 metais - 26I),3T - pareigtn¿ grandies pareigas (2013 metais - 51) ir 10

pretendentq pagal Kalejimr¿ departamento ar Teisingumo ministerijos skelbtus konkursus, laikiusiq

tik fizinio pasirengimo normatyvus (2013 metais - 17) Netinkamais eiti atitinkamas pareigas

pripalinti25 pretendentai (2013 metais - 4), kurie arba neiSlaike fizinio pasirengimo normatyvr¿ (i

priZiüretojo pareigas - 14 (2013 metais - 25), ! pareiguno - | (201'3 metais - 2), uba dalykinio



9

pokalbio su komisija metu surinko maZiau nei 6,0 bah¿ vidurk[ ([ priäiüretojo pareigas - 7 (2013

metais - 13), I pareiguno pareigas - 3 (2013 metais - 5).

w 2013 meta¡

* rorn metai

Jaunesnìqjq
parer$un{ 

,

grandies paregos

Pareigünr¡,
grandies

I P.A.fefgOs, i
''(ó'paskelbti
komkursai,

v. MATERTALTNTU rR FTNANSTNTU rSrnrr,rg VALDYMAS

Ataskaitiniu laikotarpiu Mokymo centras vykdè 03.001 prograrfl1,,Bausmiq sistema

(valstybes bivdteto lesos)". Sios programos asignavimq planas ir kasines iðlaidos ataskaitiniu

laikotarpiu sudare 1635,3 tükst. Lt.

Programai vykdyti skirti valstybes biudZeto asignavimai buvo naudojami taupiai,

racionaliai ir pagal paskirti turimus i5teklius maksimaliai panaudojant mokymo procesui uätikrinti.

Planingai buvo þyjamos reikalingos prekés, mokomosios priemones ir kitos paslaugos. Programos

iÈlaidq semata nevirðyta.

Pagal Moketinq ir gautinq sumU ataskait4 (forma Nr. 4) eiluteje ,,Prekiq ir paslaugq

naudojimas" mokétinos sumos 2014 m. gruodíio 31 d. sudare 10,4 tukst. Lt, i5 jq: 0,2 tükst. Ltui

kitas prekes; 8,3 tukst. Lt uZ komunalines paslaugas; 1,9 nikst. Lt. ttä kitas paslaugas.

Gautinos sumos sudare 29 tükst. Lt, i5 jr¿: iðankstiniai apmokejimai uL aprangq - 16,1

tükst. Lt; ijankstiniai apmokejimai uZ laikraððir¿ prenumerat1 ir spaudinius - 1,1 tükst. Lt;

ijankstinis apmokejimas uZ prekes - Sovinius Lietuvos Respublikos ginklq fondui - 11,1 tükst. Lt;

u1,komunalines paslaugas ir nuom4UAB Rimgisa - 0,4 tükst. Lt; i5ankstinis apmokejimasuZ ry5i -
AB Teo LT - 0,3 tükst. Lt.

Ataskaitiniu laikotarpiu uZduotys pagal programe 03.001 ,,Bausmiq sistema (valstybes

biudi,eto lê5o s)" lvykdyto s.
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Modernizavus teorinç ir praktinç mokymo bazç, pletojant turimas ir vystant naujas

bausmiq vykdymo sistemos personalo kvalifikacijas bei kompetencijas, bus parengtas

profesionalus, kvalifikuotas ir kompetentingas bausmiq vykdymo sistemos personalas, uZtikrinantis

efektyviq bausmiq ir kitt¿ baudåiamojo turinio prievartos priemoniq tealizacijar. Tokiu bUdu bus

vykdoma sekminga ir efektyvi nuteistt¿jq resocializacija ir integracija I visuomenç, o svarbiausia -
bus uätikrintas visuomenès saugumas.

Bendradarbiaudamas su Kalejimr¿ departamentu ir jam pavaldíiomis [staigomis, Mokymo

centras sieke uZtikrinti sistemingq veiklo s organizavimq ir vykdym4 efektyvq ir nenutrukstam4

mokymo procesq. 2014 metais Mokymo centrui keliami tikslai pasiekti ir uädaviniai ið esmès

fvykdyti. Mokymo centro metiniame veiklos plane numatytos priemones buvo [vykdytos laiku ir

koþbi$kai. Mokymo centro veikla buvo kryptingai organizuoiama, atsiívelgiatrt i Mokymo centro

veiklos prioritetus bei bausmiq vykdymo sistemos poreikius bei pokyðius.

vr. PLANUOJAMT 20Is METU VETKLOS PRTORTTETAT

1. Kvalifikacijos tobulinimo renginiq vykdymas pagalpatvirtint4Kalejimq departamento ir

jampavaldäiqistaig¡personalo kvalifikacijos tobulinimo Moþmo centre 20T5 metais plan4.

2. Profesinio mokymo þyvendinimas, isteigus pataisos pareiguno ðvietimo istaigqo

suteikiant profesinç pataiso s pareigüno kvalifikacij 4.

3. Vykdomo ivadinio mokymo proceso optimizavimas, rengiant naujas bei sisteminant

turimas mokymo programas, diegiant naujus mokymo metodus bei formas.

Moþmo skyriaus virðininke,

atliekanti direktoriaus funkcii as i,anaMitiajeva


