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KALEJIMU DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

MOKYMO CENTRO
DIREKTORIUS

DEL KAln.unnq DEpARTA^li*iåYåi" 
"r"ruvos 

RE spuB,,rKos
TEISINGUMO MINISTERIJOS MOKYMO CENTRO DIREKTORIAUS 2015 M.

r,¿,prnrðro 17 D. ISAKyMo NR. v-r2l,,DEL xam¡inru oipnnrAMENTo pRrE
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS MOKYMO CENTRO

DARBO TVARKOS TAISYKLIU PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

20I6m.balandùio.j"l' d. Nr. r **"1
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 145 fu 167 straipsniais, Darbuotojq
kuriq darbo pobüdis yra susijçs su didesne protine, emocine itampa, darbo iaiko sutrumpinimo
tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. rugsejo 30 d. nutarimuNr. 1195
,,Del Darbuotojq kurir¿ darbo pobüdis yra susijçs su didesne protine, ernocine itampa, darbo laiko
sutrumpinimo tvarkos ir Darbuotojq kuriems nustatytas sutrumpintas darbo laikas, darbo
apmokejimo s4lygq patvirtinimo", 2 punktu, 2.1 papunköiu ir 3 punktu, Kai kurir¿ kategorijq
darbuotojr¿ turinðiq teisç i kasmetines pailgintas atostogas, s4ra5o ir siq atostogr¿ trukmés,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 941 ,,Dél Kai
kuriq kategorijr¿ darbuotojr¿ turinðir¿ teisç i kasmetines pailgintas atostogas, s4raso ir Siq atostogq
trukmes patvirtinimo", 1 punktu ir Pareigybiq, kurias atliekant darþas yra hiÈomas pedìgoginñr,
sQraso, patvirtinto Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio
9 d. þakymu Nr. ISAK-1407 ,,Dél Pareigybiu kurias atliekant darbas yra laikomas pedagogìniu,
s4raso patvirtinimo",3.7, 3.9 ir 3.10 papunkðiais bei atsiZvelgdamâ i Lietuvos nerp,rU-tito,
valstybines darbo inspekcijos prie Socialines apsaugos ir darbo minlsterijo, ur-"r,.¿ aptarnavimo ir
teises valdymo skyriaus 20 1 6-03 -08 ra5t4 Nr. S D -25 -3030,,De1 darbo or[anizavimy :

l.P a k e i ð i u Kaleiimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos Mokymo centro darbo tvarkos táisykles (toliau - Taisykles), patvirtintas Kalejimq
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo 

"é"tto 
(toliau - tUokþo

centras) direktoriaus 2015 m. lapkriðio 17 d. [sakymu Nr. V-127 ,,Del Kalejimq departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro darbo tvarkos taisykfirtpawirtinimì..:

1.1. 1 punkte vietoje ùodùiv,,(toliau - darbuotojai)" [ra5au ùodùius,,(toliau - dirbantieji)..;
1.2. iSdêstau Taisykliq 3 punkt4taip:
,,3. Mokymo centre dirba pareigunai, valstybes tarnautojai ir dirbantieji (toliau kartu -darbuotojai, personalas)' Pareigünq tamyb4 reglamentuoja Statutas, Valstybes tarnybos [statymastiek, kiek nereglamentuoja Statutas, ir kiti teises aktai, valstybes tarnautojr¿- Valstybès tarnybos

[statymas ir kiti teisÖs aktai, dirbanðiqjr¿ darbo santykius reglamentuoja Darto kodeksas ir kiti teises
aktai.";

1.3. 5.3 papunktyje vietoje ùodùio,,darbuotojui" [ra5au Zod[,,dirbanöiajam,,;
1.4. i5destau III skyriq,,DARBO IR POILSIO LAIKAS* taip:
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,,III SKYRIUS
DARBO IR POILSIO LAIKAS

9. Darbo ir poilsio laikas Mokymo centre nustatomas vadovaujantis Statutu, Darbo
kodeksu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. rugpjüõio 7 d. nutarimu Nr. 990.

10. Pamokq Mokymo centre pradùia- 8.15 val. Pamokq trukme - 45 minutes su 10 min.
pertraukomis tarp pamokq ir 35 min. pietr¿ pertrauka po pirmq 4 pamokq. Pamokos vyksta pagal
sudarytus pamokq tvarkara5öius, kurie dêl objektyviq prieZasðiq (destanðio personalo-liga,
komandiruotê ir pan.) gali büti tikslinami. Kvalifikacijos tobulinimo renginiai vyksta mokyiro
renginir¿ programose, tvirtinamose Mokymo centro direktoriaus, nustatytu laiku.

1 1' Mokymo centro darbuotojams (iSskyrus BS budetojams) nustatoma 5 darbo dienr¿
savaite su 2 poilsio dienomis - Sestadien[ ir sekmadien!. Mokymo centre nedirbama Darbo kodekse
nustatytomis Svenõiq dienomis. Svenðiq dienq i5vakarese darbo laikas trumpinamas viena valanda.
i5 skyrus sutrumpint4 darbo laik4 dirbanðius darbuotoj us.

12. Mokymo centro döstanðiam personalui, dirbanðiam pagal darbo sutartis (toliau -
mokytojai), nustatoma 36 valandq darbo savaité, likusiam personalui - 40 valartdq trukmes darbo
savaite bei toks darbo ir poilsio laiko reZimas:

12.1. molrytojams:
l2.l.I. pirmadien[ - ketvirtadien[ darbo laiko pradùia - 7.45 val., darbo

16.00 val.;
12.1.2. penktadien[ darbo laiko pradzia - 7 .45 val., darbo laiko pabaiga -
12.1.3. pertrauka pailseti ir pavalgyti - nuo 11.45 val. iki 12.30 val.;

neiskaitoma I darbo laik6
1 2.2. kitiems darbuotoj ams :

12.2.1. pirmadien[ - ketvirtadien[ darbo laiko pradùia - 7.45 val., darbo laiko pabaiga -
16.45 val.;

12.2.2. penktadieni darbo laiko pradZia - 7 .45 val., darbo laiko pabaiga - 15.30 val.;
12.2.3. pertrauka pailseti ir pavalgyti - nuo 1I.45 val. iki 12.30 val.; piett¿ pertrauka

neiskaitoma I darbo laik6
12.3. tq dienq kai darbuotojas del objektyviq prieZasðiq negali pietauti nustatytu laiku

(vyksta posedZiai, seminarai, darbuotojo kuruojami renginiai ar pan.), jis pietq pertraukq
atsiZvelgdamas i renginio dienotvarkç ir informavçs savo tiesiogin[ vadóv4 gali perkelti i kit4laikq

12.4. dirbant kompiuteriu, po kiekvienos valandos nepertraukiamo darbo, galima daryti
l0 min. pertraukq Sios pertraukos [skaiðiuojamos I darbo laik4.

13. BS budetojai (toliau - budetojai) dirba pagal Mokymo centro direktoriaus patvirtint4
einamojo ménesio darbo grafikqu kuris skelbiamas budejimo patalpoje esanðiame stende ne veliau
kaip prie5 savaitç iki jo [sigaliojimo. Darbo grafik4 sudarçs atsakingas BS pareigünas visus darbo
grafike i5vardytus pareigunus su Siuo grafiku supaZindina pasira5ytinai.

14. Budetojams nustatomas toks darbo ir poilsio laiko rezimas:
14.1. Budêtojai dirba pamainomis, kuriq trukme - iki24 val. per parq; pamainos keiðiasi

8.00 val. Siekiant subalansuoti budetojr¿ darbo laik6 jiems gali bäti nustat¡rtas trumpesnés trukmes
pamainos laikas - nuo 16.00 val. iki 8.00 val. (penktadieniais - nuo 15.00 val. iki 8.00 val.). Tokiu
atveju budetojo funkcijas iki 16.00 val. (penktadieniais - iki 15 val.) atlieka budetojq darbo grafike
fvardytas vieno i5 Mokymo centro struktrlriniu padariniq pareigunas.

I 4.2. P ertrauka pailsèti ir pavalgyti :

14.2.1. darbo dienomis - nuo 11.45 val. iki 12.30 val.; pietq pertrauka ne[skaitoma idarbo laik4; pertraukos metu budètojo funkcijas atlieka budetojq darbo grafike nurodyas
pareigunas, o esant nenumatytoms aplinkyböms, direktoriaus Zodiniu nurodymu budetojr¿ pietU
pertraukos metu atlikti jq funkcijas pavedama vienam i5 darbo grafiko rezeÍve numatytq pareigünq;

14.2.2. poilsio ir Svenðiq dienomis, atsiZvelgiant I darbo s4lygas, nenumatyta, taóiau
budetojams yra sudaryta galimybe pavalgyti darbo metu; laikas pavalgyti darbo laiku yra iskaitomas
I darbo laiko trukmç;

laiko pabaiga -
14.30 val.;
pietq pertrauka
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14'2.3' pareigunams, atliekantiems budetojo funkcijas 14.1 papunktyje numatytu atveju,
pertrauka pailseti ir pavalgyti - nuo 11.45 val. iki 12.30 val.; Sios pertraukos metu budeto¡o
funkcijas atlieka budetojt¿ darbo grafike [vardytas pareigünas.

14.3. Budetojams taikoma suminê darbo laiko apskaita, apskaitinis laikotarpis - trys
mènesiai. Budetojams uZtikrinamas Darbo kodekso 149 straipsnyje nustatytas minimalus savaitês ir
paros poilsio laikas.

15. Nesant budetojo (liga, atostogos ir kt.), jo funkcijas Mokymo centro direktoriaus
nustatyta tvarka atlieka paskirtas kitas Mokymo centro pareigunas.

16' Saliq susitarimu Mokymo centro direktorius atskiriems Mokymo centro
darbuotojams, pateikusiems motyvuotus praðymus, gali nustatyti kitok[ darbo ir poilsio laiko
rcLimq. Pra5ymas turi büti suderintas su darbuotojo tiesioginiu vadovu, jame turi buti nurod¡as
pageidaujamas darbo pradZios ir pabaigos bei pertraukos pailseti ir pavalgyti laikas. [sakymo
projektQ del darbo laiko pakeitimo rengia BS darbuotojas, atsakingas uJ personalo reikalq
tvarkym4.

17. Mokymo centro darbuotojas, auginantis neþalq vaik4 iki Se5iolikos metq arba du ar
daugiau vaikq iki dvylikos metq Darbo kodekso nustatyta tvarkaturi teisç ipapildom4poilsio laika
fu uùtqlaik4jam mokamas jo vidutinis darbo uZmokestis. Mokymo centro darbuotojui, pateikusiam
ra5ytin[ pra5ym4 ir tai patvirtinanðius dokumentus, papildomas poilsio laikas nustatomãs Mokymo
centro direktoriaus isakymu.

18' Mokymo centro darbuotojas, negalintis laiku atvykti arba visai negalintis atvykti i
tamybq (darb4), apie tai nedelsdamas turi informuoti Mokymo centro direktoriq ii savo tiesiogin[
vadov4 bei nurod¡i velavimo ar neatvykimo prieZastis. Jei darbuotojas apie savo neatvykima del
objektyviq prieZasðiq negali praneSti pats, tai gali padaryti kiti asmenys. Susirgçs dárbuotojas
privalo nedelsdamas informuoti savo tiesiogin[ vadov4 ir darbuotoj4 atsaking qui, padalinio darbo
laiko apskaitos Ziniara5ðio pildymq apie nedarbingumo pradaiq ir nedarbingumo paZymejime
nurodyto laikinoj o nedarbingumo trukmç.

19. Atvykçs i tarnyb4 (darbfl, pertraukos pailsèti ir pavalgyti metu i5vykdamas iS
Mokymo centro ir griZçs po jos bei po darbo laiko i5vykdamas i5 tarnybos (darbo), Mokymo centro
darbuotojas (i5skyrus Mokymo centro vadovybç ir padalinir¿ vadovus) turi pasiraS¡i budèjimo
patalpoje esanðiame tam skirtame ùumale.

20. Mokymo centro darbuotojas, darbo metu palikdamas [staig4 tarnybos ar darbo
tikslais, privalo apie tai informuoti tiesiogini vadov4ir nurod¡i i5vykimo tiksiqbei trukmç.

21. Noredamas i5vykti darbo metu ne tarnybos (darbo) tikslais, Mokymo centro
darbuotojas, suderinçs su tiesioginiu vadovu, privalo gauti Mokymo centro direktoriaus Zodin[
leidim4. Budetojas Siuos darbuotojq i5vykimus uZfiksuoja tam skirtame ùumale.

22. Mokymo centro darbuotojr¿ darbo laikas Zymimas nustatytos formos darbo laiko
apskaitos Ziniara5ðiuose, kuriuos pildo paskirti atsakingi struktrlriniq padalinir¿ darbuotojai.
Praejusio mènesio darbo laiko apskaitos Ziniara5ðiai pasirasomi rengêjo, vizuojami tiesioginio
padalinio vadovo ir BS darbuotojo, atsakingo uZ personalo reikalq tvarkymq tvirtinami Mofmo
centro direktoriaus ir iki einamojo ménesio 2 dienos pateikiami Mokymo centro Finansq skyriaus
atsakingam darbuotoj ui.

23. Pareigunams kasmetinès, nemokamos atostogos, atostogos kvalifikacijai tobulinti ir
atostogos del perkelimo I kitas pareigas suteikiamos Statuto ir Valstybes tarnybos istatymo
nustatyta tvatka, kitos tikslines atostogos - Darbo kodekso nustatyta tvarka, valstybes tarnautojams
- ValstybÖs tarnybos [statymo ir Darbo kodekso nustatyta tvarka, dirbantiesiems - Darbo kodekso
nustatyta fvarka.

24. Kasmet iki sausio 20 d. Mokymo centro struktüriniq padaliniq vadovai ir Mokymo
centro darbuotojai, kurie yra tiesiogiai pavaldus Mokymo centro direktoriui, ra5tu patéikia
informacij4apie savo irjiems pavaldZiqMokymo centro darbuotojr¿numatomqkasmetiniqátostogr¿
laik4 BS darbuotojui, atsakingam uZ personalo reikalq tvarkymq kuris rengiu ,rirr¿ Mokymo centio
darbuotojq atostogq grafik4metams ir iki einamqjr¿ metq vasario 1 d., vizuot4 strukturiniq padaliniq
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vadovLt pateikia tvirtinti Mokymo centro direktoriui. Atostogq trukme darbuotojams nustatoma
pagal einamas pareigas ir ilgalaik[ nepertrauk iamq staiq.

25. Kasmetines atostogos Mokymo centro darbuotoiams suteikiamos Mokymo centro
direktoriaus [sakymu, atsiZvelgiant i Mokymo centro direktoriaus patvirtintq atostogr¿ grafikq irMokymo centro darbuotojo ra5ytin[ pra5ym4 vizuot4 tiesioginio vadovo. rvroÈvrno 

".nìrodarbuotojo pageidavimu atostogos gali buti suteiktos dalimis, viena iS kuriq negali buii trumpesne
kaip 14 kalendoriniq dienq.

26. Mokymo centro darbuotojas, ger ,kgleldprinius (darbo) metus nepasinaudojçs
kasmetinemis atostogomis, iki einamqiq (daúô) -"îr¿ þåËtütines darbo dienos turi pateikti BS
darbuotojui, atsakingan uù, personalo 

.reikalq'tvarkymlj, ra5ytin[ praðymq adresuot4 Mokymo
centro direktoriui ir vizuotq tiesioginio vadovd; 'p"ik.tti nepanaudotÃ atostogas I kitus
kalendorinius (darbo) metus. BS darbuotojas, atsakingas uZ personalo reikah¿ tvarkyml puuiruuç,
pra5ymus, pateikia juos Mokymo centro direktoriui.

27. Informacija apie Mokymo centro direktoriaus numatom4 kasmetiniq atostogq laikq
pateikiama Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai....

2'P a v e d u Bendrojo skyriaus vyresniajai specialistei Jolantai Sabaliauskienei atlikti
pakeitimus destanðio personalo, dirbanðio pagaldarbo sutartis, darbo sutartyse.

3. Ip ar e i g o j u Bendrojo skyriaus inspektorç MiroslavqSuboð su Siuo þakymuMokymo centro darbuotojus supaZindinti pasira5ytinai.
4. N u s t at au, kad sis isakymas isigalioja nuo 2016 m. geguùes 2 d,.

Mokymo or ganizavimo skyriaus vir5ininke,
atliekanti direktoriaus funkcij as ZanaMitiajeva

skyriaus
i specialiste
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