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MOKYMO CENTRAS PRADĖJO
BENDRADARBIAVIMĄ SU UGNIAGESIŲ
GELBĖTOJŲ MOKYKLA
Gruodžio 16 d., Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Mokymo centro (toliau – Mokymo centras) ir Ugniagesių gelbėtojų mokyklos vadovai – Viktoras
Davidenko ir Kęstutis Agintas – pasirašė įstaigų tarpusavio bendradarbiavimo sutartį.
Šios sutarties pagrindu ateinančiais 2022 m. Mokymo centras ir Ugniagesių gelbėtojų mokykla
sieks plėtoti abipusiai naudingą bendradarbiavimą vykdant pareigūnų mokymus, keičiantis
profesinio darbo ir žinių perteikimo metodikų taikymo patirtimi, gerinant turimų materialinių
bazių infrastruktūrą, rengiant bendrus su abiejų įstaigų veikla susijusius projektus ir vykdant
kitas abiem pusėms naudingas bendras veiklas.
Mokymo centras džiaugiasi abiejų šalių pasiryžimu bendradarbiauti ir tikisi, kad plėtojamas
bendradarbiavimas prisidės prie abiejų įstaigų veiklos kokybės gerinimo.
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KALĖDINĘ DVASIĄ MOKYMO CENTRE
SUŽADINO KAPELIONAS
Minint advento laikotarpį, gruodžio 15 d. Mokymo centre lankėsi Kalėjimų departamento
kapelionas. Susitikimo metu kapelionas kursantams ir Mokymo centro bendruomenei pasakojo
apie advento laikotarpio reikšmę, Šv. Kalėdas, tarnystę, pataisos pareigūno profesijos prasmę ir
jos reikšmę pataisos įstaigose.
Susitikimo pabaigoje kapelionas visiems palinkėjo atrasti gilesnę Šv. Kalėdų šventimo prasmę ir
net sudėtingiausiose situacijose neprarasti vilties ir tikėjimo. Nuoširdžiai dėkojame kapelionui
už pravestą kalėdinę popietę.
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KDMC BENDRUOMENĖ SIUNČIA
SVEIKINIMUS ŠVENČIŲ PROGA
"Visus Bausmių vykdymo sistemos darbuotojus noriu pasveikinti su šilčiausiomis
šventėmis šalčiausiu metų laiku. Palinkėti drąsos ieškoti kūrybiškų sprendimų ten,
kur atrodo išeities nėra, šiuo įtemptu laikotarpiu nepamiršti ne tik artimųjų, bet ir
skirti ypatingą dėmesį sau, o savo energiją nukreipti tinkama klientui pagalbos
linkme. Mokymo centro kolegoms noriu palinkėti daugiau džiaugsmo savo misija, su
pasitikėjimu dalintis savo žiniomis ir tikėjimu, kad tik mes kartu galime gerinti
Bausmių vykdymo sistemą. Įkvėpimo ir nuolatinio augimo!"

"Laimės, darnaus darbo, atradimų džiaugsmo ir stebuklų šv. Kalėdų proga. "

,,Ateinančiais metais gerbiamiems kolegoms ir visai bausmių vykdymos sistemos
bendruomenei, linkiu prasmingų darbų, darnaus bendravimo ir puikių galimybių!"

"Kalėdų šventėje daug paslapties, grožio, džiaugsmo, dovanų, dėmesio vienas kitam.
Linkime, kad šis nuostabus laikas būtų skirtas ne liūdesiui, bet įvairiems geriems
darbams, prasmingam bendravimui, gyvenimo peržvelgimui ir naujų planų kūrimui."
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Gerb. Kolegos,
Mokymo centras sveikina su Šv.
Kalėdomis ir artėjančiais naujaisiais
metais. Linkime jaukaus ir prasmingo
švenčių sutikimo!
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NAUJIENLAIŠKIAI

KDMC

Kviečiame išsamiau susipažinti su Mokymo centro veikla, organizuojamais renginiais ir
pataisos pareigūno profesijos aktualijomis iš mūsų naujienų.
Sekite su KDMC susijusias naujoves kituose naujienlaiškiuose. Planuojamas
naujienlaiškių periodiškumas - 1-3 mėn.
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