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Liepos 9 d. Mokymo centre vyravo ypatinga šventinė nuotaika - įvyko profesinio
mokymo

diplomų

įteikimo

šventė,

kurių

metu

susirinkusių

svečių

ir

bendruomenės buvo išlydėta 12 pataisos pareigūno profesiją įgijusių kursantų.

Būsimiems pataisos
pareigūnams
linkime sėkmės
kuriant savo ateitį,
saugokite
žmogiškąsias
vertybes ir tegul
Jūsų širdį džiugina
pasirinktas darbas.

Sveikinimo žodį tarė šventėje dalyvavęs Kalėjimų departamento direktorius
Virginijus Kulikauskas. Kalbėdamas apie pataisos pareigūno profesijos prasmę,
Kalėjimų departamento direktorius pabrėžė, kaip svarbu darbe ir pataisos
pareigūnų kolektyve taikyti pozityvų požiūrį.
Kursantus ir jų artimuosius sveikindama Mokymo centro direktorė Karolina
Vozbutaitė pasidžiaugė kursantų susitelkimu, akademiniais rezultatais ir
nuoširdžiomis pastangomis, kurių prireikė, mokantis nuotoliniu būdu ir
palinkėjo visokeriopos sėkmės.
Labai džiugu, kad kursantus pasibaigus karantinui galėjo pasveikinti artimieji,
bendruomenės nariai. Šventėje netrūko šiltų emocijų. Nuoširdžiai sveikiname
pataisos pareigūno profesiją įgijusius kursantus ir linkime sėkmės kuriant savo
ateitį, saugokite žmogiškąsias vertybes ir tegul Jūsų širdį džiugina pasirinktas
darbas.
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Šventės akimirkos.
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MOKYMO CENTRO KURSANTAI LANKĖSI LUKIŠKIŲ KALĖJIMO KOMPLEKSE

Mokymo centras, bendradarbiaudamas su Lukiškių kalėjimo
kompleksu, kursantams profesinio mokymo baigimo proga
organizavo ekskursiją į Lukiškių tardymo izoliatorių - kalėjimą.
Ekskursijos metu buvo susipažinta su kalėjimo istorija, kalinių
kasdienybe, pasivaikščiota iš naujo atgyjančio ir lankytojams
atverto Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo teritorija.
Kursantai

ekskursijos

organizatoriams

smalsiai

uždavinėjo

klausimus, domėjosi kadaise dirbusių pareigūnų atliekamomis
funkcijomis, bausmių vykdymo sistemos uždaviniais, procesais ir
jų taikymu.
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MOKYMO

CENTRO

KURSANTAMS

BUVO

PRISTATYTA KINOLOGO PROFESIJA
Liepos 2 d. Mokymo centre lankėsi kinologė Ineta Žiurinskienė su
savo tarnybiniu šunimi, kurie atvyko iš Marijampolės pataisos namų.
Pareigūnė

profesinio

mokymo

kursantams

pristatė

kinologo

profesiją, supažindino su bausmių vykdymo sistemos kinologų
rengimu,
tarnybinių

darbo
šunų

specifika,
veisles.

pritaikymo
Mokymo

galimybėmis,
centro

kieme

pristatė
buvo

pademonstruotos įvairios šuns paklusnumo komandos, o kursantai
ir darbuotojai galėjo pasidžiaugti keturkojo draugija.
Dėkojame Marijampolės pataisos namų kinologijos specialistei už
įdomiai ir nuotaikingai praleistą popietę.

Mokymo centro
kieme buvo
pademonstruotos
įvairios šuns
paklusnumo
komandos, o
kursantai ir
darbuotojai galėjo
pasidžiaugti
keturkojo
draugija.
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KINOLOGO PROFESIJOS
PRISTATYMAS

Akimirkos iš kinologo su tarnybiniu šunimi pasirodymo.
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MOKYMO CENTRO KURSANTŲ ŽYGIS PO VILNIAUS APYLINKES

Mokymo centro kursantai kartu su Mokymo centro atstovu pirmąsias saulėtas vasaros
dienas simboliškai pažymėjo žygiu vienu iš pėsčiųjų takų aplink vieną Vilnių maršrutu
Užupis – Paupys – Belmontas – Pučkorių atodangos.
Didžiuojamės kursantais, kurie net po ilgos darbo dienos pataisos įstaigoje atliekant
praktiką, nestigo energijos ir įsijungė į aktyvią veiklą. Žygio metu nueita daugiau negu 16
km., susipažinta su išskirtinėmis Vilniaus vietovėmis ir pasimėgauta buvimu kartu.
Linkime aktyvios vasaros pradžios!

#aktyvivasara
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KVIEČIAME MOKYTIS PATAISOS PAREIGŪNO PROFESIJOS
Informuojame, kad Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo
centre (toliau – Mokymo centras) 2021 liepos ir rugpjūčio mėn. vyksta dokumentų priėmimas mokytis
pagal Pataisos pareigūno modulinę profesinio mokymo programą.
Pretendentai dokumentus dėl dalyvavimo mokytis pagal profesinio mokymo programą atrankoje gali
pateikti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centrui el.
paštu pretendentai@kdmc.lt.
Pretendentų atrankos Mokymo centre planuojamos šiomis dienomis:
2021 m. rugpjūčio 19 d.,
2021 m. rugpjūčio 26 d.,
2021 m. rugsėjo 21 d.,
2021 m. rugsėjo 28 d.
Daugiau informacijos apie pretendentų priėmimą galima rasti Mokymo centro interneto svetainėje
http://www.kaldep.lt/lt/kdmc/informacija_stojantiesiems.html ir pretendentams sukurtoje interneto
svetainėje http://tapkpataisospareigunu.lt/.
.
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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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