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I SKYRIUS
APLINKOS IR ISTEKLIU ANALIZE

Bausmiq vykdymo sistemos personalo mokym4 ir kvalifikacijos tobulinim4 reglamentuoja
Lietuvos Respublikos valstybès tarnybos istatymas, iarnyuos Kalèjimq departamente prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos statutas-(iki 2018 m. gruodùio 31d.), Lietuvos-Respublikos
Svietimo istatymas, Lietuvos Respublikos profesinio -okjr*o istatymas, Lietuvos Respublikos
neformaliojo suaugusiqiq Svietimoir tçstiniô mokymosi istatymas bei kiti istatymai, kurie nustatomokymo otganizavimo principus, finansavim4, piofesinio ir ivadinio -oty*ó bei kvatifikacijos
tobulinimo tvark4.

Efektyviai ir veiksmingai bausmiq vykdymo sistemos veiklai uZtikrinti yra svarbu nuolatdidinti pataisos pareigünq, karjeros valsfbås tarnautojq ir darbuotojq, dirbanðiq pagal ¿arUosutartis' administracinius gebéjimus, sudaryti s4lygas mok¡is ,risa gyíenimq - nuolat tenkintipaZinimo poreikius, siekti naujq kompetenctj.l ir-Èvalifikaóijq, r."ituängq jq praktinei veiklai irtamybos karjerai.
Kursantq, besimokanðiq pagal Pataisos pareigüno modulinç profesinio mokymo program4,

skaiðius priklause nuo Kalejimq departamentui prie ii.t uo, Respubtikos teisingum" -irii"ri:o,(toliau - Kalejimq.t:p?{u*tntas) pavaldZiq lstaigq pasiülytq atrankai pretendentq skaiðiaus.
siunðiamq mok¡is i Kalejimq departamento Moky*o óentr4 (toliau - Mokymo centras) ivadiniomokymo kursuose klausytojq skaiðius priklauso nuo to, kiek einamaisiais metais 

'rare.¡imì¿

departamente ir jam pavaldZiose istaigose pradèjo dirbti naujai priimtq i tarnyb4 pareigünq.
Siekiant organizuoti efektyvius kvalifikacijos tobuiini*o t.ttlinirri u,rtitta Èviesti skaityti

pranesimus ivairiq sriðiq ir auk5tos kvalifikacijos lektorius, kuriems sumoketi uz suteiktas paslaugas
reikalingos papildomos leSos. Tobulinant rnoky-o procesa ir rengiant personalq, atsiZvelgiant iEuropos Sqjungos reikalavimus, tikslinga diegti 

"aujas 
ir paiangias tãchnoiogijas.

2018 m' sausio I d. Mokymo centre buvo patviitintu sl pareigybelätutug - 22 statutiniq
valstybes tarnautojq (toliau - pareigünai),24 darbuotojq, dirbanúiq ple"l ¿iuo sutartis (toliau -darbuotojai), ir 5 karjeros valstybes tarnautojq (úrtu toliau -- dirbantieji, personalas), osukomplektuota 40 pareigybiq (etatai) - 16 p*äiguir¿ tr 2r darqrotojq ir 3 

-kurjeros 
valstybes
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tarnautojq, kas sudare 78,4 proc. Per metus buvo skelbiami konkursai ir atrankos laisvoms
pareigybems komplektuoti, vyko personalo kaita. Siuo metu sukomplektuota 37 pareigybes (etatai)
- 3 pareigunq, 32 darbuotojq pagal darbo sutartis ir 2 karjeros valstybes tarnautojq.

IS tarnybos/darbo 2018 metais buvo atleistas 2l dirbantysis: 13 pareigunq (vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Tarnybos Kalejimq departamente prie Lietuvos 

^nespuUnkos 
teisinlumo

ministerijos statuto 2 straipsnio pakeitimo istàtymo 2 stráipsnio 2 dalimi¡, 3 ka4eros valiybes
tarnautojai ir 5 darbuotojai.

Visas Mokymo centro personalas turi jq pareigoms bütin4 iSsilavinimq. Z}ls metais
Mokymo centro personalas, siekdamas kelti turimas 

-ir 
ig)ti naujas kompeiencijas, gauti

tarnybinems pareigoms kokybi5kai vykdyti reikalingq Ziniq,-aktyviai dalyvavo tvatifituã¡o,
tobulinimo renginiuose ne tik pagal Mokymo centro áiiektoriaus 2018 m. kóvo 12 d. patvirtintE
Mokymo centro personalo kvalifikacijos tobulinimo 2018 metais planqNr. T5-464, bet ir kituose
mokymuose, seminaruose ar kvalifikacijos tobulinimo renginiuose pagal poreiki, atsiZvelgiant irenginiq temq aktualum4 ar pasikeitusius teises aktus, reglamintuo¡anSius dirbanðiqjq veikl4.

Pastebetina, kad personalas kvalifikacij4 tobulino áalyvaudamas ne tik Lietuvos
kvalif,rkacijos tobulinimo istaigq organizuotuor. -ôùy-o renginiuose, bet ir uZsienyje vykusiuose
renginiuose/mokymuose: kovinio ir specialiojo parengimo pedagogai 1 parêigunas ir 4
darbuotojai Lenkijos Respublikos kalejimq tarntbo; Kah5o m. Centrinio mokymo centro kvietimu
dalyvavo I tarptautiniame savigynos ir intervencijos technikq seminare.

Paùymetina, kad 2018 metais 33 dirbanöiqjqkvalifikacijos tobulinimo renginiuose iS viso
dalyvavo I77 kartus, vidutini5kai po 5 kartus.

Optimizuojant Mokymo centro veiklq dar 2017 metais Mokymo centre buvo pradéti
Kokybés vadybos sistemos diegimo darbai, o 2018 m. kovo 30 d. buvo pasiraS¡a Kokybes uådybo,
sistemos sertifikavimo pagal LST EN ISO 9001 :2015 standarto reikalavimu, u.ráito pasláugq
pirkimo sutartis su UAB ,,GCert Baltic", kuri atliko isorès audit4 Mokymo centre bei atliks
kasmetinius prieZiuros auditus.

2018 m. geguZes 12 d. Mokymo centrui buvo i5duotas tarptautinis Sertifikatas,
patvirtinantis, kad Mokymo centro sukurta, idiegta ir palaikoma Kokybês vadybos sistema, utiti*á
LST EN ISo 9001 :2015 standarto reikalavimus lseriifikavimo sritis - mokymo paslaugq teikimas
ir profesinis rengimas). Atitikties patvirtinim4 garantuojantis tarptautinis IS-O sertifikatãs galioja 3
metus, kasmet atliekami prieZiüros auditai, o po trijq metq bus uili.ku*us re-sertifikavimÃ.

Mokymo centro veikla ir teikiamos mokymo paslaugos, apimanðios profesini mokym4,
ivadini mokym4 ir kvalifikacijos tobulinim4, turi atitikti nustatytus teises aktq reikalavimus ir siekti
patenkinti suinteresuoqjq Saliq (visuomene, nuteistieji, Kalejimq departamentas ir jam pavaldZios
istaigos, Mokymo centro darbuotojai, kursantai, kláusytojãi ir'r.iti mokymo renginiri dalyviai,
paslaugq teikejai (lektoriai)) poreikius ir lùkesõius. Moky*o centras, siekdamas' uZtiLinti
suinteresuotqjq Saliq reikalavimus bei lükesðius ir teises akiq reikalavimus atitinkanti mokymo
qaslaugq teikim4, isipareigoja nuolat gerinti kokybes vadybos sistem4 pagal LST- EN iSO
9001:2015 standarto reikalavimus ir atsakingai vykdyti taikomus reikalãvimus ir prisiimtus
isipareigojimus.

Mokymo centras, siekdamas pletoti tarpinstitucini bendradarbiavim4 rengiant auk5tos
kvalifikacijos specialistus, per 2018 m. pasira5e bìndradarbiavimo susitarimus,-bendiadarbiavimo
priemoniq planus 2018 metams su UAB,,Intelektualiq resursq sistemq konsultantai.,, VSI
,,PaZangüs sprendimai", VSI ,,Vilniaus Zirmunq darbo rinkos mokymo centras,., VSf ,,Blaivybes
akademija", Klaipedos apygardos probacijos tarnyba.

Dalyvaujant Siaures-Baltijos Saliq mobilumo ir tinklaveikos programoje viesajam
administravimui, Mokymo centro darbuotojai 2018 m. rugsejo 10-14 d. apsilankè Suomijoje, 2"01g
m' spalio 22-26 d. apsilankê Norvegijos Karalysteje, susipaZino su bausmiq vykdymo ,irt.¡¡o,
darbuotoiq rengimo ir mokymo procesu, pasidalino g&qapraktika.



II SKYRIUS
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS IGYVENDINIMO

REZULTATAI

1. Strateginio tikslo pavadinimas, kodas:
Pasiekti, kad bausmiq sistema butq moderni ir veiksminga (kodas III).

2. Programos pavadinimas, kodas:
,,Bausmiq sistema., (kodas 03 001).

3. Programos tikslo pavadinimas, kodas:
Kurti veiksming4 ir modemi4 bausmiq vykdymo sistem4 ftodas 0l).

4. Programos uädaviniq pavadinimas, kodas:
UZtikrinti laisves atèmimo vietq optimali4 veikl4 bei modernizuoti jq infrastruktär4 ir

veiklos metodus (kodas 01-03).

5' Programos uãdaviniui igyvendinti vykdytr¡ priemoniq pavadinimai, kodai irvykdymo apra5ymai:

5.1. Vertinimo kriterijaus ,,Pareigünr¿, kitq valstybès tarnautojq ir darbuotojq, dirbanðiq
pagal darbo sutartis, tobulinusiq kvalifikacij4, dalis, proc." (kodas p--ò¡ot-Ot-03-03i vykdymo
apra5ymas:

Mokymo centras per 2018 mehn bausmiq vykdymo sistemos personalui orgarnzavo,koordinavo ir
vykdê profesinimoþm4 pagat Pataisos pareiguno -oárlitrç profesinio -or.yrno progmmq, lvaú¡¡ moþm4
p-agal patvirtintas þadinio programas bei kvalifikacijos tobulinimo ,"ngiri* (Moþmo cente ir
Kalejimq departamentui pavaldZiose istaigose) pagal Kalejrnq departamento direktóriaus patvirtint4 Kalejimq
departamento ir jarn pavaldziq þtaigq personalõ kvatifikacijos tobulinimo 20lg metq plara bËi ,ryt O*t
Kalejimq departamento nurodymus ar atsiåvelgiant i istaigq pateikhrs rasytinius pra5ymus.
I5 viso per 2018 metus buvo organizuoti 295 renginiai, kiri.to." kélé kvafufikacij4 zhzrae¿nr+departamento
T 

j* pavaldZiq istaigq pareigunai, valsfbes tamautojai bei darbuotojai, 
"dtbantys 

pagal darbo sutartis
(ry' 61 proc). Mokymq dalyviams buvo pæengta ir i5duoria 6393 paùrymëjrrnai ßai k¡rie darbuotojai dalyvavo
daugiau nei viename moþrmo renginyje, todel dalyviq ir i5duotq pazyrnejrnq skaiðius nevienodas).

5'2' Vertinimo kriterijaus 
,,Da1buotojq, pagilinusiq Zinias socialiniais klausimais,

skaiðius, vnt." (kodas p-03 0 1 -0 1 -03 -04) vykdymo upráSy-rnu*
siekiant tobulinti istaigq darbuotojq sociaiinius igudziui diegiant dinamines apsaugos principus beivykdant Mokymo centrui nustatytas metines u-duotis, 20ù metais Mokymo centre ir istaigosebuvo organizuotas 5l renginys socialiniais klausimais, Siomis temomis: ,,Jaunimas ir psichoaktyvios
medZiagos supervizija", Programos ,,Tik t_u ll lsl'taikymo pirminiai moi<ymai - I, II d., programos
,,Tik tu ir a5" taikymo supervizija, ,Jndividualaus prõbuojamojo pri"ziuro, plano pildymo
supervizija", ,,Prevencinis ir intervencinis da¡bas su nuteistais- uz smurtinius nusikaltimus
asmenimis", Programos ,,Elgesys-pokalbis-pasikeitimas" taikymo pirminiai mokl,rnai, programos
,'Elgesys-pokalbis-pasik_eitimas" taikymo supervizija, Naujos iusikalstamo elgesio rizikos
vertinimo metodikos ,,oASys" irÍewizija, Naujos núrikulrtu-o elgesio rizikos vertinimas pagal
metodik4,,oASys" pirminiai mokymai, ,,Grupinir¿ elgesio pataisos programq vykdymas proUä"¡î
tarnybose: geroji praktika", ,,Nuteistieji-psichópataì, elgesio korekcijìs lalimybes ir praktinio darbo
aspektai", ,oDarbo su individualaus nuteistojo socialines reabilitacijós p"luu ínterviztja,,. ,,Darbo sunuteistaisiais/ suimtaisiais, ivykdZiusiais seksualinius nusikaltimus"intårvizija.., ,,Rizik4 vertinanðiqmetodikq (PCL: SV, SARA) pirminiai mokymai", Programos ,,intervencinè programa
smurtautojams Seimoje" taikymo pirminiai mokymai, Programos ,,Intervenciné programa
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smurtautojams Seimoje" taikymo supervizija, Elgesio korekcines programos ,,Nuteistqjq socialiniq
igüdziq ugdymas" pirminiai mokymai,- ,,Gripinio darbo metodai dirbant su suaugusiais
nuteistaisiais/ probuojamaisiais", ,,Darbo ypatumai su linkusiais i suicidini elgesi nuteistãisiais¡
suimtaisiais intervizija", ,,Teises paZeidejo ivertinimo metodikos OASys atraujinimq pristat¡mas.., ,,TeisråspaZeidejo ivertinimo metodikos OASys tailcymo ntsninja'',,,Teisös paZeidejo ¡"ertiniäo..to¿imú óASy,
þþ.mo supervizija",.,,frogramos,,Elgesys-pokatbis-pasikeit¡mas" tuiLy-o Jp.-irü;,, ,,Darbuotojqpoäwis
i ikatintus asmenis, tinkamas elgesys ir Uen¿ravimas su jais", ,,Kaip i5laiþrti pusiäusvyr4 tarp kontoles ir
socialinio darbo, vy{tant nuteistqjq piieiÅ.,'4*', ,,Programos ,,Eìgesys-Þokalbis-pasikèitirnas, taikymo
pirminiai moþmai", ,,Pakartotinio nusikalstamumo rizikos vertinimo *.todikor,,OASys,, taikymo yputu*ui
þirminiai.moþmai)".

Siuose mokymuose dalyvavo 4a8 Kalejimq departamento irjam pavaldZiq istaigq darbuotojai, jiems
buvo parengti ir i5duoti 834 kvalifikacijos tobulinimo pazymejimai Cr.ai rorie oarbuoiå¡a ãuiyuuuo øugiåunei
viename moþmo relginVje, todel dalyvrq iri5duoqpaarméjimq skaiöius nevienodas).
lvykdymo proc' - 81 proc. Vertinimo kitoijus ne¡vyt<dytas Del bausmiq ,rykáymo sistemoje vy.kusiq
reformr¿ pareigünq i5statutinimo, maäau darbuotoiq auiyu*ó mokyrnuose.

5'3' Vertinilg kriterrjaus ,,fvadinius mokymus baigusiq pataisos pareigùnq skaiðius,
proc." (kodas P-0301 -01-03-05) vykdymo apra5ymas:

2018 metais Mokymo centro organizuotose pataisos pareigunq ivadiniuose mokymuose
mokesi 189 pareigünai (sudaryta 19 mokymo grupir). fvadiniåi -Jt y-ui Mokymo centre buvo
vykdomi pagal suderintas su Kalejimq departamertr i lviokymo centro direktoriaús patvirtintas tris
mokymo programas:. Pataisos pareigunq ivadinio mokymo program? pataisos pareigünams,
vykdantiems nuteistqjq ir suimtr¿iq apsaug4, p/.eùiurq ir kriminalinç zvatlyt4; pataisos pãeigunq
ivadinio mokymo programa pataisos 

- 
páreigünams, vykdantièms nutelsq¡q ir 

- 
suirãtqjq

resocializacij4, psichologini darb4; Pataisos pareigunq ¡vádinio mokymo program? probacijos
tarnybq pareigünams. ISejo vis4 mokymo program4 ii sekmingai islaike Ëaigiamqii-testa iu
pareigünai, t. y.97 proc.

5'4' Vertinimo kriterijaus ,,Kursantq, besimokanðiq pagal Pataisos pareigüno modulinçprofesinio mokymo 
, 
program4, igijusiq pataisos pareigìino kvalifikacij4, skäöius, proc.,:

(kodas P-030 1 -0 I -03-07) vykdymo apra5ymai:
2018 metais pagal.Pataisos pareigüno modulinç profesinio mokymo program4 mokési 54kursantai ir pataisos pareigünai (pàmeistrystes forma). 3 Mokymo clntro kursantai nutrauke

mokymo sutartis savopaðiq pra5ymais. 51 asmuo ]t. y. llrl p"o..¡ sekmingai ivykde programos
reikalavimus, buvo teigiamai ivertintos _Ja ieytos'kompetencijos bei gavo pràfesinio mãkymo
diplomus ir igijo paraisos pareiguno kvalifika¿ùâ.

Ataskaitiniu laikotarpiu programai ,,Bausmiq sistema" (kodas 03 001) igyvendinti skirti
valstybes biudZeto asignavimai naudoti taupiai, rationaliai ir pagal paskirti, turimi i5tekliai
maksimaliai panaudoti mokymo procesui uztikrinti. Vykdant veiÈlos'planus, buvo igyjamosreikalingos prekès, mokomosios priemones ir kitos paslaugos.

Mokymo centro 2018 metq finansavimas buvo 7,5 p.o.. maZesnis, nei patvirtirúas 2017
metais' Papildomi asignavimai i5 valstybes biudZeto per zotS metus sudarè 21,4 iukst. eurq darbo
uZmokesðio trükumui kompensuoti.



III SKYRIUS
VERTINIMO KRITERIJU SUVESTINB
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Pasiekti, kad
bausmiq sistema
bütq moderni ir
veiksminga

0t

Kurti veiksming4
ir moderni4
bausmiq
vykdymo
sistem4

01-03 UZtikrinti laisves
atemimo vietq
optimali4 veikl4
bei modernizuoti
jq infrastruktür4
ir veiklos
metodus

P-03
001-01-
03-03

Pareigänq, kitq
valstybes

tarnautojq ir
darbuotbjq,
dirbanðiq
pagal darbo
sutaÉis,

tobulinusiq
kvalifikacij4,
dalis, proc

60 ¿J 38 47 78 5l 85 6l 101,6

P-03
00 l-01 -

03-04

Darbuotojq,
pagilinusiq
Ëinias

socialiniais
klausimais
skaiðius, vnt

550 104 l9 Jt I 6l 363 66 448 81

P-03
001-0r -
03-05

fvadinius
mokymus
baigusiq
pataisos
pareigänq
skaiõius, proc

96 94 98 98 102 99 r03 97 r0l

P-03
00r-01-
03-07

Kursantq,
bæimokanõiq
pagal Pataisos
pareigüno
modulinç
profesinio
mokymo
programa,

igijusiq
pataisos
pareiguno
kvalifikncijq,
skaiðius, proc

v) ot 71 67 71 94,4 99.3

* Kursantai mokymus baige 2018-06-14.
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Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro
?919 - veiklos plane (toliau - Veiklos planas), patvirtintame t<ãte¡imq departamento direktoriaus
2018 m' birZelio 12 d. isakymu Nr. PL-l, daugéHs numatytq veiksmq ir jq vertinimo kriterijr¿ iS
esmês buvo ivykdyti nustatytu laiku.

Vykdant Veiklos plan4:
r' Vertinimo kriterijus ,,Pataisos pareigüno profesini i5silavinim4 igijusiq asmenq skaiðius

- 54" ivykdytas i5 dalies. 2018 metais pagal Pataisos pu.àiguno -oa,rliã[ profesinio mokymo
!rygram4 buvo priimti mokytis 54 kursantai fu pataisos páreigünai (pameìstrystes forma¡. I
Mokymo centro kursantai nutraukè mokymo sutartis savo paðiq prasymais. 5l asmuo (t. y. g4,4
proc') sekmingai baige mokymus bei gavo Profesinio mokymo dþiomús ir igijo pataisos pareiguno
kvalifikacij4.

/ Vertinimo kriterijus ,,Darbuotojq, gilinusiq ùinias socialiniais klausimais, skaiðius -550" ivykdytas i5 dalies. I5 Mokymo centro organizuotq)gs nuUruu.ijos tobulinimo renginiq 51 buvo
socialiniais klarsimais. Siuose mokymuose dvuuyg 448 Iklejrnq departamento ir jam pauld¿i,¿ þtaigqdarbuotdai, jiems buvo parengh ir i5duoti 834 kvalifikacijos tobulinimò pazymêjimai g<ai 

-kurie 
¿*fùotoiui

dalyvavo daugiau nei viename molq¡mo renginyje, todel daiyviq ir isouotq paannejimq skaiðius nevienodas).
fvykdymo proc. - 81. proc. Rodiklis ivykdytas i5 dalies del 2018 tn"tuir bâusmiq vykdymo sistemo¡e
vykusiq reformg pareigünq i5statutinimo, didesnio darbo krüvio, maZiau darbuotojq daiyvavomokymuose.r' Vertinimo kriterijus ,,Stebètq pamokq skaiðius - 30" ivykd¡äs iS dalies. Siekiant
uZtikrinti bausmiq vykdymo sistemos efektyvq mokymq organizavima ir vytaym4 Mokymo centre
buvo stebimos Kompetencijq ugdymo skyriaus proiesijos irokytojq pamolos'ivairiomis temomis.
Pagal pamokq steböjimo protokolus buvo stebêta 15 pamot<q. nei)otg -"tuis bausmiq vykdymo
sistemoje vylnrsiq reformq bei naujos etatinio mok¡ojq darbo uAnokesðio apskaiðiavimo sistemos ny[o aia.te
darbuotojq kaita daug pareigünq bei profesijos moþtojq paliko Moþmo cent4.r' Vertinimo kriterijus ,,Mokymo centro kursantq ,,getai" ir ,,labai gerai,, vertinusiq Siq
renginir¿ naudingum4 ir veiksmingum4, dalis, proc. - 8i" ivykdytas iS dalies. Mokymo 

""nt-I|t*,¿ anketiniq apklausq apibendrinimai rodó, kad renginiq nauâingum4 ir veiksmingum q gerai
ir labai gerai ivertino.Sl P_r!c. kursa4tq. Kursantai, vertindãmi mokymo-proò"r4, pageidairo dàrigiau
praktiniq uzsiemimq bei sklandesnio mokymo praktikos organizavimo.

Kompetencijq ugdymo skyriaus vir5ininkas,
atliekantis Mokymo centro direktoriaus funkcii as
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