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I. VADYBINĖS IR LYDERYSTĖS KOMPETENCIJOS 

1.1. Lyderystė 

1  Lyderystė ir 

efektyvaus 

vadovavimo principai 

Įstaigų vadovybė, 

padalinių vadovai 

17 6 1 kartą per 

metus 

Viešuosius 

pirkimus 

laimėję 

mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

(toliau – 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas) 

893,00 

2  Įsitraukimą skatinanti 

lyderystė 

Įstaigų vadovybė, 

padalinių vadovai 

10 6 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

865,00 

1.2. Veiklos valdymas 

3  Efektyvus turto 

valdymas – rezultatyvi 

įstaigos veikla 

Įstaigų vadovybė, 

padalinių vadovai 

13 6 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

877,00 

4  Įstaigos vidaus 

kontrolės 

įgyvendinimas 

Padalinių vadovai 20 6 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

905,00 

5  Personalo valdymo 

koncepcijos: 

privalumai ir trūkumai 

Padalinių 

vadovai, 

personalo 

valdymo 

specialistai 

23 4 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

642,00 

6  Įstaigos 

administracinių 

padalinių 

komunikavimas 

Padalinių vadovai 24 6 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

921,00 
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1.3. Strateginis mąstymas 

7  Efektyvus delegavimas Padalinių vadovai 15 6 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

885,00 

II. PROFESINĖS KOMPETENCIJOS 

2.1. Resocializacijos skyrių darbuotojų ir pareigūnų profesinių kompetencijų stiprinimas 

8  Individualaus 

nuteistojo socialinės 

reabilitacijos plano 

sudarymas 

Resocializacijos 

skyrių 

darbuotojai 

25 6 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

850,00 

9  Individualaus 

socialinės 

reabilitacijos plano 

rengėjų supervizija 

Resocializacijos 

skyrių 

darbuotojai, 

rengiantys 

individualius 

socialinės 

reabilitacijos 

planus 

25 4 2 kartus per 

metus 

(vaizdo 

konferencija 

– toliau 

online) 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

500,00x2 

10  Dailės terapijos 

programos 

„R.A.K.T.A.S.“ 

taikymo pirminiai 

mokymai 

Resocializacijos 

skyrių 

darbuotojai 

42 40 3 kartus per 

metus 

Justina 

Gervytė, 

programos 

rengėja 

2000,00 x3 

11  Dailės terapijos 

programos 

R.A.K.T.A.S. taikymo 

supervizija 

Resocializacijos 

skyrių 

darbuotojai, 

taikantys 

programą 

31 6 3 kartus per 

metus 

Justina 

Gervytė, 

programos 

rengėja 

600,00x3 

12  Darbo ypatumai su 

linkusiais į suicidinį 

elgesį nuteistaisiais / 

suimtaisiais 

Resocializacijos 

skyrių 

darbuotojai 

82 6 3 kartus per 

metus 

Mokymo 

centro 

atstovas 

_ 

13  Darbas su asmenybės 

sutrikimą turinčiais 

nuteistaisiais 

Resocializacijos 

skyrių 

darbuotojai 

55 6 2 kartus per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

1010,00x2 

14  Mediacijos principų ir 

metodų taikymas 

nuteistojo socialinei 

reabilitacijai pataisos 

įstaigoje ir išėjus į 

laisvę 

Resocializacijos 

skyrių 

darbuotojai 

26 6 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

1004,00 

15  Psichologinės 

pagalbos sistemingai 

save žalojantiems 

asmenims ypatumai 

Resocializacijos 

skyrių 

psichologai 

20 6 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

830,00 

16  Laisvės atėmimo vietų 

įstaigose dirbančių 

psichologų profesinė 

intervizija 

Resocializacijos 

skyrių 

darbuotojai  

21 4 2 kartus per 

metus 

(online) 

Mokymo 

centro 

atstovas 

_ 

17  Laisvės atėmimo vietų 

įstaigų priklausomybių 

reabilitacijos centruose 

Resocializacijos 

skyrių 

darbuotojai, 

dirbantys 

7 4 1 kartą per 

metus 

(online) 

Mokymo 

centro 

atstovas 

_ 
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/ grupėse dirbančių 

specialistų intervizija 

priklausomybių 

reabilitacijos 

centruose / 

grupėse 

18  Moterų 

nusikalstamumas ir jų 

resocializacijos 

ypatumai 

Resocializacijos 

skyrių 

darbuotojai 

30 6 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

870,00 

19  Nuteistųjų socialinių 

įgūdžių ugdymo 

programos taikymo 

pirminiai mokymai 

Resocializacijos 

skyrių 

darbuotojai 

46 6 2 kartus per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

842,00x2 

20  Asmenų, atliekančių 

ilgas laisvės atėmimo 

bausmes, 

resocializacijos 

ypatumai 

Resocializacijos 

skyrių 

darbuotojai 

62 6 2 kartus per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

874,00x2 

21  Socialinių problemų 

analizė ir jų 

sprendimas 

Socialiniai 

darbuotojai 

30 8 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

1520,00 

22  Profesinė supervizija 

socialiniams 

darbuotojams 

Socialiniai 

darbuotojai, 

socialinių 

darbuotojų 

padėjėjai 

36 16 3 kartus per 

metus 

(online) 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

1000,00 x3 

23  Atvejo valdymas 

(vadyba) 

Socialiniai 

darbuotojai 

36 8 2 kartus per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

1472,00x2 

2.2. Saugumo valdymo skyrių darbuotojų kompetencijų stiprinimas 

24  Asmens išorės 

požymių aprašymo 

metodika 

Saugumo 

valdymo skyrių 

darbuotojai 

10 6 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

790,00 

25  Teismų nuosprendžių 

vykdymo laisvės 

atėmimo vietų 

įstaigose ypatumai 

Saugumo 

valdymo skyrių 

darbuotojai 

28 6 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

862,00 

26  Asmens teisių 

užtikrinimas taikant 

procesines prievartos 

priemones 

Saugumo 

valdymo skyrių 

darbuotojai 

71 6 3 kartus per 

metus 

Mokymo 

centro 

atstovas 

_ 

27  Pirminės grandies 

pataisos pareigūnų 

psichologinio 

atsparumo didinimas 

Pirminės grandies 

pataisos 

pareigūnai 

78 6 4 kartus per 

metus 

Mokymo 

centro 

atstovas 

_ 

28  Reagavimo į 

pranešimą apie 

nusikalstamą veiką 

pirminiai būtinieji 

veiksmai 

Saugumo 

valdymo skyrių 

pareigūnai 

25 6 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

centro 

atstovas 

_ 

2.3. Kriminalinės žvalgybos valdybos ir Imuniteto skyriaus pareigūnų kompetencijų stiprinimas 

29  Nusikalstamos veikos 

sudėties požymių 

analizė 

Imuniteto, 

kriminalinės 

žvalgybos 

20 6 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

centro 

atstovas 

_ 
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padalinių 

pareigūnai 

30  Bendrininkavimo 

reikšmė padarant 

nusikalstamą veiką 

Imuniteto, 

kriminalinės 

žvalgybos 

padalinių 

pareigūnai 

20 6 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

centro 

atstovas 

_ 

31  Kriminalinės 

žvalgybos ypatumai 

Imuniteto, 

kriminalinės 

žvalgybos 

padalinių 

pareigūnai 

 

30 14 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

centro 

atstovas 

_ 

32  Reagavimo į 

pranešimą apie 

nusikalstamą veiką 

pirminiai būtinieji 

veiksmai 

Imuniteto, 

kriminalinės 

žvalgybos 

padalinių 

pareigūnai 

21 6 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

centro 

atstovas 

_ 

2.4. Lietuvos probacijos tarnybos darbuotojų kompetencijų stiprinimas  

33  Individualaus 

probuojamojo 

priežiūros plano 

pildymo intervizija 

Lietuvos 

probacijos 

tarnybos (toliau – 

Probacijos 

tarnyba) 

darbuotojai 

40 4 3 kartus per 

metus 

(online) 

Kalėjimų 

departament

ui pavaldžių 

įstaigų 

atstovai 

_ 

34  Vaiko teisių apsauga 

baudžiamajame 

procese 

Probacijos 

tarnybos ir įstaigų 

darbuotojai, 

dirbantys su 

nepilnamečiais 

24 12 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

centro 

atstovas 

_ 

35  Fizinės prievartos 

naudojimas ir gynyba 

nuo užpuolimo 

Probacijos 

tarnybos 

pareigūnai 

99 8 4 kartus per 

metus 

Mokymo 

centro 

atstovas 

_ 

2.5. Sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų stiprinimas 

36  Pirmoji medicinos 

pagalba 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistai 

25 24 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

centro 

atstovas 

_ 

37  Darbo su nuteistaisiais 

metadono kabinetuose 

principai 

Specialistai, 

dirbantys 

metadono 

kabinetuose ir 

kitų tarnybų 

darbuotojai 

20 6 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

830,00 

38  Būtinoji medicinos 

pagalba vaikams ir 

suaugusiems 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistai 

30 40 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

5080,00 

2.6. Veiklos organizavimo ir Turto valdymo skyrių darbuotojų kompetencijų stiprinimas 

39  Turto apskaita 

viešajame sektoriuje. 

Probleminiai turto 

apskaitos ir valdymo 

klausimai Valstybės 

Turto valdymo 

specialistai 

31 6 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

1024,00 
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kontrolės bei vidaus 

audito požiūriu 

40  Įstaigos veiklos 

finansinė analizė 

Buhalterinės 

apskaitos 

darbuotojai 

17 6 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

818,00 

41  Viešųjų pirkimų 

planavimas, 

inicijavimas 

Įstaigos viešųjų 

pirkimų 

iniciatoriai 

20 6 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

830,00 

42  Darbo teisės aktualijos Buhalterinės 

apskaitos 

darbuotojai, 

personalo 

valdymo 

specialistai 

15 6 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

810,00 

43  Darbo laiko apskaita 

viešajame sektoriuje 

Personalo 

valdymo 

specialistai, 

buhalterinės 

apskaitos 

darbuotojai 

15 6 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

810,00 

2.7. Metodologinė parengtis 

44  Programos „Elgesys-

pokalbis-pasikeitimas“ 

taikymo pirminiai 

mokymai 

Resocializacijos 

skyrių, Probacijos 

tarnybos 

darbuotojai 

103 32 4 kartus per 

metus 

Kalėjimų 

departamentui 

pavaldžių 

įstaigų 

atstovai 

_ 

45  Programos „Elgesys-

pokalbis-pasikeitimas“ 

taikymo supervizija 

Programą 

taikantys 

darbuotojai 

64 6 4 kartus per 

metus 

Kalėjimų 

departamentui 

pavaldžių 

įstaigų atstovai 

_ 

46  Programos „Tik tu ir 

aš“ taikymo pirminiai 

mokymai 

Resocializacijos 

skyrių, Probacijos 

tarnybos 

darbuotojai 

40 80 2 kartus per 

metus 

Kalėjimų 

departamentui 

pavaldžių 

įstaigų atstovai 

_ 

47  Programos „Tik tu ir 

aš“ taikymo 

supervizija 

Programą 

taikantys 

darbuotojai 

25 6 2 kartus per 

metus 

(online) 

Kalėjimų 

departamentui 

pavaldžių 

įstaigų atstovai 

_ 

48  Riziką vertinančių 

metodikų (SVR-20) 

pirminiai mokymai 

Resocializacijos 

skyrių, Probacijos 

tarnybos 

darbuotojai 

20 16 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

2120,00 

49  Riziką vertinančių 

metodikų (SVR-20) 

taikymo supervizija 

Metodiką 

taikantys 

darbuotojai 

10 4 1 kartą per 

metus 

(online) 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

500,00 

50  Riziką vertinančių 

metodikų (HCR-20) 

pirminiai mokymai 

Resocializacijos 

skyrių, Probacijos 

tarnybos 

darbuotojai 

20 16 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

2120,00 

51  Riziką vertinančių 

metodikų (HCR-20) 

taikymo supervizija 

Metodiką 

taikantys 

darbuotojai 

10 4 1 kartą per 

metus 

(online) 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

500,00 
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52  Riziką vertinančių 

metodikų (B-SAFER) 

pirminiai mokymai 

Resocializacijos 

skyrių, Probacijos 

tarnybos 

darbuotojai 

20 16 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

2120,00 

53  Riziką vertinančių 

metodikų (B-SAFER) 

taikymo supervizija 

Metodiką 

taikantys 

darbuotojai 

10 6 1 kartą per 

metus 

(online) 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

750,00 

54  Riziką vertinančių 

metodikų (SARA) 

pirminiai mokymai 

Resocializacijos 

skyrių, Probacijos 

tarnybos 

darbuotojai 

20 16 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

2120,00 

55  Riziką vertinančių 

metodikų (SARA) 

taikymo supervizija 

Metodiką 

taikantys 

darbuotojai 

10 6 1 kartą per 

metus 

(online) 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

750,00 

56  Riziką vertinančių 

metodikų (PCL:SV) 

pirminiai mokymai 

Darbuotojai, 

atliekantys 

nusikalstamo 

elgesio rizikos 

vertinimą, 

psichologai 

20 16 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

2120,00 

57  Riziką vertinančių 

metodikų (PCL:SV) 

taikymo supervizija 

Metodiką 

taikantys 

darbuotojai 

20 6 2 kartus per 

metus 

(online) 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

750,00x2 

58  Jaunuolių rizikos 

vertinimo metodikos 

START:AV taikymo 

pirminiai mokymai 

Resocializacijos 

skyrių, Probacijos 

tarnybos 

darbuotojai, 

dirbantys su 

nepilnamečiais 

25 16 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

2150,00 

59  Jaunuolių rizikos 

vertinimo metodikos 

START:AV taikymo 

supervizija 

Metodiką 

taikantys 

darbuotojai 

25 4 2 kartus per 

metus 

(online) 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

500,00x2 

60  Naujos nusikalstamo 

elgesio rizikos 

vertinimo pagal 

metodiką ,,OASys‘‘ 

pirminiai mokymai 

Probacijos 

tarnybos, 

resocializacijos 

skyrių 

darbuotojai 

65 18 3 kartus per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

1800,00x3 

61  Teisės pažeidėjo 

įvertinimo metodikos 

„OASys“ taikymo 

supervizija 

Metodiką 

taikantys 

darbuotojai 

65 6 4 kartus per 

metus 

(online) 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

600,00x4 

62  Programos 

,,Intervencinė 

programa 

smurtautojams 

šeimoje“ taikymo 

pirminiai mokymai 

Probacijos 

tarnybos, 

resocializacijos 

skyrių 

darbuotojai, 

savanoriai, 

atitinkantys 

taikytojams 

keliamus 

reikalavimus 

(toliau – 

savanoriai) 

25 24 1 kartą per 

metus 

Kalėjimų 

departamentui 

pavaldžių 

įstaigų atstovai 

_ 
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63  Programos 

,,Intervencinė 

programa 

smurtautojams 

šeimoje“ taikytojų 

supervizija 

Programą 

taikantys 

darbuotojai, 

savanoriai 

25 6 2 kartus per 

metus 

(online) 

Kalėjimų 

departamentui 

pavaldžių 

įstaigų atstovai 

_ 

64  Ankstyvosios 

intervencijos 

programos taikymas 

Darbuotojai, 

teikiantys 

psichologinę 

pagalbą 

nuteistiesiems 

25 16 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

2150,00 

65  Seksualiai nusikaltusių 

asmenų elgesio 

pataisos programos 

„SeNAT“ pirminiai 

mokymai 

Resocializacijos 

skyrių 

psichologai, 

Probacijos 

tarnybos 

darbuotojai 

35 36 1 kartą per 

metus 

Kalėjimų 

departamentui 

pavaldžių 

įstaigų atstovai 

_ 

66  Seksualiai nusikaltusių 

asmenų elgesio 

pataisos programos 

„SeNAT“ taikymo 

supervizija 

Programą 

taikantys 

darbuotojai 

25 6 1 kartą per 

metus 

(online) 

Kalėjimų 

departamentui 

pavaldžių 

įstaigų atstovai 

_ 

67  Programos „EQUIP“ 

taikymo pirminiai 

mokymai 

Resocializacijos 

skyrių, Probacijos 

tarnybos 

darbuotojai 

30 24 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

5510,00 

68  Programos „EQUIP“ 

taikymo supervizija 

Programą 

taikantys 

darbuotojai 

30 6 3 kartus per 

metus 

(online) 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

1000,00x3 

69  Socialinio tyrimo 

išvadų rengimo 

pirminiai mokymai 

Darbuotojai, 

rengiantys 

socialinio tyrimo 

išvadas 

54 6 2 kartus per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

1008,00x2 

70  Socialinio tyrimo 

išvadų rengimo 

supervizija 

Darbuotojai, 

rengiantys 

socialinio tyrimo 

išvadas 

60 6 4 kartus per 

metus 

(online) 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

810,00x4 

71  Savižudybės rizikos 

vertinimo ir 

savisaugos plano 

sudarymo, naudojant 

Psichosocialinio 

vertinimo formą, 

pirminiai mokymai 

Resocializacijos 

skyrių, Probacijos 

tarnybos 

darbuotojai, 

sveikatos 

priežiūros skyrių 

specialistai 

25 16 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

2150,00 

72  Savižudybės rizikos 

vertinimo ir 

savisaugos plano 

rengimo supervizija 

Resocializacijos 

skyrių, Probacijos 

tarnybos 

darbuotojai 

15 4 1 kartą per 

metus 

(online) 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

500,00 

73  Nevyriausybinių 

organizacijų ir 

pataisos įstaigų 

organizacinių kultūrų 

sinergija 

Visų tarnybų 

darbuotojai 

31 6 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

centro 

atstovas 

_ 
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74  Nevyriausybinių 

organizacijų veiklos 

įtaka nuteistųjų elgesio 

korekcijai 

Visų tarnybų 

darbuotojai 

38 6 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

centro 

atstovas 

_ 

2.8. Intervencinė parengtis 

75  Bendradarbiavimu 

grįsto savižudybės 

rizikos vertinimo ir 

valdymo (CAMS) 

metodikos taikymo 

mokymai 

Darbuotojai, 

teikiantys 

psichologinę 

pagalbą 

nuteistiesiems 

20 16 1 kartą per 

metus 

(online) 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

(CAMS 

sertifikuoti 

atstovai) 

30000,00 

76  Bendradarbiavimu 

grįsto savižudybės 

rizikos vertinimo ir 

valdymo (CAMS) 

metodikos taikymo 

supervizija 

Darbuotojai, 

teikiantys 

psichologinę 

pagalbą 

nuteistiesiems 

20 2 4 kartus per 

metus 

(online) 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

(CAMS 

sertifikuoti 

atstovai) 

77  Savižudybių 

prevencijos mokymai 

,,ASIST“ 

Resocializacijos 

skyrių, Probacijos 

tarnybos 

darbuotojai, 

darbuotojai, 

teikiantys 

psichologinę 

pagalbą 

nuteistiesiems 

30 16 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

3535,00 

78  Standartizuoti 

savižudybių 

prevencijos mokymai 

„SafeTALK“ 

Visų tarnybų 

darbuotojai 

28 4 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

1000,00 

79  Darbas su 

nuteistaisiais, turinčias 

priklausomybių 

Resocializacijos 

skyrių 

darbuotojai, 

sveikatos 

priežiūros 

specialistai 

50 6 2 kartus per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

850,00x2 

80  Priklausomybių 

konsultantų mokymai 

Darbuotojai, 

teikiantys 

psichologinę 

pagalbą 

nuteistiesiems 

30 190 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

Respublikinis 

priklausomybės 

ligų centras 

pagal vykdomą 

projektą 

2.9. Darbas su dokumentais 

81  Elektroninių 

dokumentų rengimo 

ypatumai ir jų 

tvarkymas dokumentų 

valdymo sistemos 

(DVS) priemonėmis  

Darbuotojai, 

atsakingi už 

skyriaus 

dokumentų 

tvarkymą DVS 

priemonėmis 

15 4 1 kartą per 

metus 

Kalėjimų 

departamentui 

pavaldžių 

įstaigų atstovai 

_ 

82  Įstaigos dokumentų 

rengimo ir įforminimo 

teoriniai ir praktiniai 

aspektai 

Visų tarnybų 

darbuotojai 

84 6 3 kartus per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

862,00x3 
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83  Valstybinė kalba ir jos 

taisyklingumas 

Visų tarnybų 

darbuotojai 

56 4 2 kartus per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

712,00x2 

III. SPECIALIOSIOS KOMPETENCIJOS 

3.1. Psichologinės žinios 

84  Psichologinės 

pagalbos sistemingai 

save žalojantiems 

asmenims ypatumai 

Darbuotojai, 

teikiantys 

psichologinę 

pagalbą 

nuteistiesiems 

50 6 2 kartus per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

850,00x2 

85  Pozityvaus mąstymo ir 

emocinio intelekto 

taikymas darbe 

Visų tarnybų 

darbuotojai 

114 6 5 kartus per 

metus 

Mokymo 

centro 

atstovas 

_ 

86  Motyvacijos aspektai 

ir motyvavimo 

ypatumai 

Visų tarnybų 

darbuotojai 

74 6 3 kartus per 

metus 

Mokymo 

centro 

atstovas 

_ 

87  Asocialaus elgesio 

psichologija 

Visų tarnybų 

darbuotojai 

50 6 2 kartus per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

850,00x2 

88  Įstaigos 

mikroklimatas: 

teigiamą mikroklimatą 

skatinantys veiksniai 

Visų tarnybų 

darbuotojai 

95 6 4 kartus per 

metus 

Mokymo 

centro 

atstovas 

_ 

3.2. Konfliktų valdymas 

89  Emocijų atpažinimas 

ir valdymas. Konfliktų 

atpažinimas ir 

valdymas 

Visų tarnybų 

darbuotojai 

103 6 4 kartus per 

metus 

Mokymo 

centro 

atstovas 

_ 

3.3. Derybiniai ir įtikinėjimo įgūdžiai 

90  Derybininkų 

bendravimo įgūdžiai 

Visų tarnybų 

darbuotojai 

57 6 2 kartus per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

864,00x2 

3.4. Gynyba ir savigyna 

91  Prevencinės grupės 

taktinių gebėjimų 

lavinimas 

Prevencinės 

grupės nariai 

95 6 4 kartus per 

metus 

Mokymo 

centro 

atstovas 

_ 

92  Ginklų valdymas: 

praktiniai pagrindai 

Visų tarnybų 

pareigūnai 

104 8 4 kartus per 

metus 

Mokymo 

centro 

atstovas 

_ 

93  Elektros šoko įtaiso 

„Taser“ panaudojimo 

laisvės atėmimo 

vietose teisiniai ir 

praktiniai pagrindai  

Visų tarnybų 

pareigūnai 

111 6 4 kartus per 

metus 

Mokymo 

centro 

atstovas 

_ 

94  Pataisos pareigūnų 

kovinės parengties ir 

savigynos įgūdžių 

tobulinimas 

Visų tarnybų 

pareigūnai 

106 5 4 kartus per 

metus 

Mokymo 

centro 

atstovas 

_ 

3.5. Dinaminė apsauga 

95  Dinaminės apsaugos 

organizavimo ir 

Pirminės grandies 

pataisos 

pareigūnai 

120 16 2 kartus per 

metus 

Mokymo 

centro 

atstovas 

_ 
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palaikymo praktiniai 

aspektai 

96  Pataisos pareigūnų 

vaidmuo taikant 

dinaminę apsaugą kaip 

veiklos (darbo) 

metodą 

Vidurinės 

grandies pataisos 

pareigūnai 

120 32 2 kartus per 

metus 

Mokymo 

centro 

atstovas 

_ 

97  Dinaminės apsaugos 

organizavimo ir 

valdymo modelis 

pataisos įstaigoje 

Aukštesniosios 

grandies pataisos 

pareigūnai 

40 16 2 kartus per 

metus 

Mokymo 

centro 

atstovas 

_ 

IV. BENDROSIOS KMPETENCIJOS 

4.1. Teisinio reglamentavimo žinios 

98  Darbuotojų duomenų 

apsaugos mokymai 

Visų tarnybų 

darbuotojai 

35 4 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

1000,00 

99  Skundų nagrinėjimas: 

praktika, dažnai 

daromos klaidos, 

rekomendacijos 

Visų tarnybų 

darbuotojai 

60 8 2 kartus per 

metus 

Mokymo 

centro 

atstovas 

_ 

100  Teisinių dokumentų 

kūrimo (teisėkūros) 

praktiniai aspektai 

Visų tarnybų 

darbuotojai 

26 4 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

704,00 

101  Baudžiamojo kodekso 

ir baudžiamojo 

proceso kodekso 

aktualijos 

Visų tarnybų 

darbuotojai 

103 6 4 kartus per 

metus 

Mokymo 

centro 

atstovas 

_ 

102  Korupcija ir jos 

prevencija 

Visų tarnybų 

darbuotojai 

200 4 8 kartus per 

metus 

Mokymo 

centro 

atstovas 

– 

103  Konvencija prieš 

kankinimą ir kitokį 

žiaurų, nežmonišką ar 

žeminantį elgesį ir 

baudimą: reikalavimai 

ir Lietuvos situacija 

Visų tarnybų 

darbuotojai 

27 6 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

centro 

atstovas 

_ 

104  Prekyba žmonėmis ir 

jų išnaudojimo 

prevencija 

Visų tarnybų 

darbuotojai 

21 6 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

834,00 

105  Diskriminacija ir 

lygios galimybės 

Visų tarnybų 

darbuotojai 

33 6 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

882,00 

106  Europos žmogaus 

teisių teismo priimtų 

sprendimų ir nutarimų 

prieš Lietuvą aktualijų 

apžvalga 

Visų tarnybų 

darbuotojai 

54 6 2 kartus per 

metus 

Mokymo 

centro 

atstovas 

_ 

107  Priešgaisrinės saugos 

mokymai  

Visų tarnybų 

darbuotojai 

150 3 2 kartus per 

metus 

(nuotoliniu 

būdu – 

toliau NB) 

Mokymo 

centro 

atstovas 

_ 
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108  Nusikalstamumo 

veiksniai 

Visų tarnybų 

darbuotojai 

40 6 2 kartus per 

metus 

Mokymo 

centro 

atstovas 

_ 

109  Bausmių vykdymo 

kriminologiniai 

aspektai 

Visų tarnybų 

darbuotojai 

46 4 2 kartus per 

metus 

Mokymo 

centro 

atstovas 

– 

4.2. Komunikacija 

110  Nuteistųjų 

konsultavimo 

ypatumai 

Visų tarnybų 

darbuotojai 

103 6 4 kartus per 

metus 

Mokymo 

centro 

atstovas 

_ 

111  Nuteistojo šeimos ir 

artimųjų įtraukimas į 

socialinės 

reabilitacijos veiklas 

Visų tarnybų 

darbuotojai 

54 6 2 kartus per 

metus 

Mokymo 

centro 

atstovas 

_ 

112  Nuteistųjų pozityvaus 

elgesio projektavimas  

Visų tarnybų 

darbuotojai 

94 6 4 kartus per 

metus 

Mokymo 

centro 

atstovas 

_ 

113  Nuteistųjų integracijos 

į darbo rinką žinių ir 

gebėjimų formavimo 

metodai 

Visų tarnybų 

darbuotojai 

29 4 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

584,00 

114  Darbo su nuteistaisiais 

pusiaukelės namuose 

principai 

Visų tarnybų 

darbuotojai 

12 6 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

798,00 

115  Socialinės paslaugos 

nuteistiesiems su 

intelekto ir / ar 

psichikos negalia 

Probacijos 

tarnybos 

darbuotojai, 

socialiniai 

darbuotojai 

31 6 1 kartą per 

metus 

Mokymo 

centro 

atstovas 

_ 

116  Anglų kalbos kursai Visų tarnybų 

darbuotojai 

P
ag

al
 

p
o
re

ik
į 60 

(vienas 

modulis) 

2 kartus per 

metus (NB) 

Mokymo 

centro 

atstovas 

– 

4.3. Atsparumas stresui 

117  Psichologinio smurto 

atpažinimas ir 

prevencija darbo 

vietoje 

Visų tarnybų 

darbuotojai 

200 6 10 kartų per 

metus 

Mokymo 

centro 

atstovas 

_ 

118  Psichologinės krizės ir 

jų įveikimas 

Visų tarnybų 

darbuotojai 

55 6 2 kartus per 

metus 

Mokymo 

centro 

atstovas 

 

_ 

119  Perdegimo sindromas 

ir jo prevencija 

Visų tarnybų 

darbuotojai 

62 6 2 kartus per 

metus 

Mokymo 

centro 

atstovas 

– 

4.4. Orientacija į klientą 

120  Darbas su nuteistaisiais 

/ suimtaisiais, 

įvykdžiusiais 

seksualinius 

nusikaltimus 

Resocializacijos 

skyrių, Probacijos 

tarnybos 

psichologai 

40 6 2 kartus per 

metus 

Kalėjimų 

departament

ui pavaldžių 

įstaigų 

atstovai 

_ 

121  Darbo su nuteistaisiais 

iki gyvos galvos 

ypatumai 

Visų tarnybų 

darbuotojai 

38 6 2 kartus per 

metus 

Mokymo 

paslaugų 

teikėjas 

846,00x2 
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122  Tarpasmeninio 

kontakto užmezgimas 

ir palaikymas, 

sėkmingos 

komunikacijos 

principai 

Visų tarnybų 

darbuotojai 

86 12 2 kartus per 

metus 

(online) 

Mokymo 

centro 

atstovas 

_ 

123  Empatiško santykio 

kūrimo galimybės 

dirbant su suimtaisiais 

/ nuteistaisiais 

Visų tarnybų 

darbuotojai 

45 6 2 kartus per 

metus 

Mokymo 

centro 

atstovas 

_ 

124  Nuteistojo socialinių, 

dvasinių ir kultūrinių 

poreikių tenkinimas 

Visų tarnybų 

darbuotojai 

54 6 2 kartus per 

metus 

Mokymo 

centro 

atstovas 

– 

Mokymo paslaugų 

teikėjai2 

(102 mokymo renginiai) 

139 095,00 Eur 

 

Pastabos: 

1. Plane numatyta 124 temos, pagal kurias planuojama organizuoti 244 mokymo renginius. 

2. Mokymo renginių skaičius bei mokymo lėšos gali kisti, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus. 

3. Mokymo centras pagal Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų pateiktą poreikį 

papildomai organizuos ir vykdys Kalėjimui departamentui pavaldžių įstaigų personalui mokymus 

nuotoliniu būdu ar pareigūnų tarnybos vietose. 

4. Dėl šalyje paskelbtos ekstremalios situacijos ar kitų objektyvių priežasčių mokymai gali 

neįvykti ar būti vykdomi sinchroniniu nuotoliniu būdu. 

_________________________________ 
 


