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SVEIKINAME SU
NAUJŲ MOKSLO
METŲ PRADŽIA!

Rugsėjo 1-ąją Kalėjimų departamento Mokymo centre paminėta mokslo metų
pradžia, kurios metu mokymus pradėjo daugiau kaip 40 profesinio mokymo
kursantų ir įvadinio mokymo kursų klausytojų. Susirinkę svečiai ir Mokymo
centro bendruomenė visus besimokančius palydėjo šiltais palinkėjimais ir
sveikinimais mokslo metų pradžios proga.
Sugiedojus Lietuvos himną, šventės dalyviams sveikinimo žodį tarė Teisingumo
ministerijos

viceministras

Elanas

Jablonskas.

Viceministras

pasveikino

pasirinkusius ir pradėjusius įdomų ir atsakingą profesinį kelią, linkėdamas

Susirinkę svečiai ir
Mokymo centro
bendruomenė visus
besimokančius
palydėjo šiltais
palinkėjimais ir
sveikinimais mokslo
metų pradžios
proga.

siekti keisti bausmių vykdymo sistemą iš esmės ir būti pavyzdžiu šioje sistemoje
dirbantiems asmenims. Viceministras taip pat pasidžiaugė, kad į bausmių
vykdymo sistemą įsitraukia vis daugiau moterų, o su jomis ir daugiau įvairių
kultūrinių bei organizacinių dalykų.
Sveikinimo žodžius ir palinkėjimus tarė Vilniaus pataisos namų direktorius,
atliekantis

Mokymo

centro

direktoriaus

funkcijas,

Viktoras

Davidenko.

Linkėdamas sėkmės viso mokymosi Mokymo centre metu, direktorius akcentavo
savo pasididžiavimą kursantais pasirinkus šią kilnią ir unikalią pataisos
pareigūno profesiją, kurios kokybišką mokymą šioje įstaigoje užtikrinti padės
Mokymo centro bendruomenės nariai.
Sveikiname visus pradėjusius mokymąsi Mokymo centre ir linkime, kad šiame
naujame gyvenimo etape lydėtų praturtinančios patirtys, nauji siekiai ir
entuziazmas!
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VYKDO

PAPILDOMĄ

ATRANKĄ

PATAISOS

PAREIGŪNO

PROFESIJAI ĮGYTI
Mokymo centre rugsėjo 22 d. vykdoma papildoma atranka mokytis pagal Pataisos pareigūno
modulinę profesinio mokymo programą.
Jeigu esi ryžtingas, pilietiškas, nori prisijungti prie pokyčių ir tave domina darbas pataisos įstaigose
- nepraleisk savo šanso sudalyvauti atrankoje ir pateikti dokumentus įgyti pataisos pareigūno
profesiją!
Pretendentai dokumentus dėl dalyvavimo mokytis pagal profesinio mokymo programą atrankoje
gali pateikti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo
centrui iki 2021 m. rugsėjo 17 d. el. paštu pretendentai@kdmc.lt.
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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MOKYMO CENTRO ATSTOVAI DALYVAVO BENDRADARBIAUJANČIŲ MOKYMO
ĮSTAIGŲ SUSITIKIME

2021 m. rugsėjo 3 d. Mokymo centro atstovai dalyvavo Muitinės mokymo centro organizuotame
bendradarbiaujančių įstaigų susitikime, skirtame bendravimui ir bendradarbiavimo plėtojimui.
Susitikimo dalyviai sprendė įvairias kūrybiškumą skatinančias ir tarpusavio bendradarbiavimo ir
bendravimo reikalaujančias užduotis. Susitikimo metu vyko diskusijos, buvo keičiamasi patirtimis.
Renginys atskleidė bendradarbiavimo tarp įstaigų reikšmingumą, siekiant numatytų tikslų.
Dėkojame Muitinės mokymo centro kolektyvui už puikų renginį!
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MOKYMO CENTRO KOLEKTYVĄ PAPILDĖ NAUJI KOLEKTYVO NARIAI

Prasidėjus naujiems mokslo metams, prie Mokymo centro kolektyvo prisijungė septyni nauji
pedagogai ir skirtingų sričių specialistai.
Mokymo centras džiaugiasi kolektyvo gretas papildžiusiais darbuotojais ir galimybėmis
plėtoti Mokymo centro veiklas, paremtomis naujomis idėjomis ir sėkmingu darbuotojų
įsiliejimu į Mokymo centro bendruomenę.
Linkime mūsų naujiems komandos nariams visapusiško tobulėjimo, profesinių siekių ir žinių
pritaikymo, prisidedant prie Mokymo centro vizijos ir tikslų įgyvendinimo!
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,,KULTŪROS NAKTIS 2021“: KVIEČIAME DALYVAUTI RENGINYJE ,,LIETUVOS
BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMA KINTANČIO PASAULIO KONTEKSTE“

Siekdamas stiprinti pataisos pareigūno profesijos prestižą ir motyvaciją bei supažindinti visuomenę su
darbo ir karjeros galimybėmis Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje, Mokymo centas rugsėjo 24 d.
dalyvaus festivalyje ,,Kultūros naktis 2021", organizuodamas pažintinį - kultūrinį renginį.
Lankytojams bus suteikta galimybė susipažinti su Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo sistemos
istorijos raidos etapais, iššūkiais, lėmusiais jos kūrimąsi ir vystymąsi bei įtaka kintančiame pasaulyje.
Renginio

metu

bus

pristatoma

pataisos

pareigūno

profesijos

specifika,

nuteistų

asmenų

resocializacijos proceso svarba ir jo reikšmingumas. Visas renginys bus organizuojamas kaip nedidelis
turas po skirtingas Mokymo centro erdves.
Kasmet dalyvaudamas festivalyje ,,Kultūros naktis", Mokymo centras siekia pritraukti plačiąją
auditoriją ir dalyvius įtraukti į interaktyvią veiklą, supažindinančią su pataisos pareigūno profesija bei
darbo laisvės atėmimo vietų įstaigose specifika.
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KVIEČIAME DALYVAUTI KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIUOSE
Mokymo centras toliau sėkmingai organizuoja ir vykdo profesinio rengimo ir kvalifikacijos
tobulinimo renginius bausmių vykdymo sistemos personalui.

Siekdamas užtikrinti sklandų ir

efektyvų bausmių vykdymo sistemos personalo profesinių kompetencijų tobulinimą, Mokymo
centras per audiovizualinių konferencijų ir pokalbių platformą „Microsoft Teams“ vykdys
kvalifikacijos tobulinimo renginius šiomis temomis:
2021 m. rugsėjo 15 d. tema „Laisvės atėmimo vietų įstaigų priklausomybių reabilitacijos
centruose

/

grupėse

dirbančių

specialistų

intervizija“,

skirtas

resocializacijos

skyrių

darbuotojams, dirbantiems priklausomybių reabilitacijos centruose / grupėse.
2021 m. rugsėjo 21 d. tema „Prevencinis ir intervencinis darbas su nuteistais už smurtinius
nusikaltimus asmenimis“, skirtas resocializacijos skyrių, probacijos tarnybos darbuotojams.
2021 m. rugsėjo 27 d. tema „Laisvės atėmimo vietų įstaigose dirbančių psichologų profesinė
intervizija“, skirtas resocializacijos skyrių darbuotojams.
2021 m. rugsėjo 28 d. tema „Individualaus socialinės reabilitacijos plano rengėjų supervizija“,
skirtas resocializacijos skyrių darbuotojams, rengiantiems individualius socialinės reabilitacijos
planus.
Mokymo centras kviečia aktyviai dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose!
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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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