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Siekdamas tobulinti Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos Mokymo centro veiklos organizavim4:

l.TvirtinuKalejimqdepartamentoprieLietuvosRespublikosteisingumoministerijos
Mokymo centro darbo reglament4 @ridedama).

2. P r i p a 2 i s t u netekusiu galios Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos Mokymo centro (toliau - Mokymo centras) direktoriaus20IT m. gruodùio 29
d. isakym4Nr. V-175,,DeIKalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Mokymo centro direktoriaus 2015 m. gruodZio 28 d. isakymo Nr. V-I56,,Döl Kalejimq departamento
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro darbo reglamento patvirtinimo"
pakeitimo".

3.Pavedu:
3.1. Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus ra5tvedybos inspektorei Daliai

Bei5ienei su Siuo isakymu supaZindinti Mokymo centro darbuotojus;
3.2. Specialiqjq kompetencijq ugdymo skyriaus profesijos mokytojui Jauniui Stankeviðiui

5i isakyma paskelbti Mokymo centro intemeto svetainèje.
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PATVIRTINTA
Kalej imq departamento prie
Lietuvo s Respubliko s teisingumo ministerij os

Mokymo centro dire]<loriaus
iotí Ã. e"e"zer ,lC il it kymu Nr. V ^î9

KATEJIMU DEPARTAMENTO PRIE
LIETTIVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS MOKYMO CENTRO

DARBO REGLAMENTAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo
centro darbo reglamentas (toliau - Reglamentas) nustato Kalejimq departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos (toliau - Kalejimq departamentas) Mokymo centro (toliau -
Mokymo centras, istaiga) darbo organizavimo vykdant pavestus uZdavinius tvark4.

2. Mokymo centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos tarptautinemis sutartimis, Lietuvos Respublikos ðvietimo istatymu, Lietuvos
Respublikos profesinio mokymo istatymu, Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiqjq Svietimo

ir tçstinio mokymosi istatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu (toliau - Statutas),

Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (toliau - Darbo kodeksas), kitais Lietuvos Respublikos Seimo

priimtais teises aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybës

nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro (toliau - teisingumo ministras) ir Kalejimq departamento direktoriaus isakymais, ðiuo

Reglamentu ir kitais teises aktais.
3. Mokymo centras savo veikl4 grindùia istatymo vir5enybes, objektyvumo,

proporcingumo, nepiktnaudZiavimo valdZia, tarnybinös pagalbos, efektyvumo, lygiateisi5kumo,

skaidrumo, atsakomybes uL priimtus sprendimus ir kitais Lietuvos Respublikos vie5ojo

administravimo istatyme (toliau - Vie5ojo administravimo istatymas) nustatytais principais.

4. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje (toliau - Teisingumo ministerija),
kitose valstybès institucijose ir istaigose Mokymo centrui atstovauja Mokymo centro direktorius,

direktoriaus pavaduotojas arba direktoriaus igalioti Mokymo centro struktäriniq padaliniq (toliau -
padaliniai) vadovai, arba kiti Mokymo centro statutiniai valstybes tarnautojai (toliau - pareigunai) ar

darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir gaunantys darbo uZmokesti i5 valstybÖs biudZeto ir
valstybös pinigq fondq (toliau - darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis).

II SKYRIUS
BENDRIEJI MOKYMO CENTRO STRUKTÜROS IR DARBO KLAUSIMAI

PIRMASIS SKIRSNIS
MOKYMO CENTRO STRUKTÜRA IR DARBUOTOJAI

5. Mokymo centro struktüra formuojama atsiZvelgiant i Vie5ojo administravimo istatymo
nuostatas, istatymq ir kitq teises aktq Mokymo centrui nustat¡rtus uZdavinius ir funkcijas bei i Mokymo

centrui patvirtint4 didZiausi4 leistin4 pareigunq ir darbuotojq, dirbanðiq pagal darbo sutartis (toliau

'::':::':::'::'1"1 "''"'""MökÍñööêft¡ö"ädúiniÈtiäöijos struktrir4 tvirtinãMöktñö céntfö'direktörïus:
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6. Mokymo centrui vadovauja Mokymo centro direktorius, kuris atsako uZ Mokymo 
,

centruipavestquZdaviniqigyvendinim4irdarboorganízavim4.Kaineradirektoriaus(atostogos,
komandiruotè ir kiti atvejai), jo ñrnkcijas atlieka Kalejimq departamento direktoriaus isakymu
paskirtas asmuo. Mokymo centro direktorius yratiesiogiai pavaldus Kalejimq departamento direktoriui ,

ir atskaitingas teisingumo ministrui.
7'MokymocentropadaliniaiuZtikrinaistatymuose,Vyriausybesnutarimuoseirkituose

teises aktuose Mokymo centrui nustatytq uZdaviniq igyvendinim4, organizuoja Mokymo centro 
l

direktoriaus sprendimq vykdymq bei jq kontrolç.
8.Mokymocentropadaliniamsvadovaujapada1iniqvadovai,kurieyratiesiogiaipava1düs

direktoriui ir asmeni5kai atsako uZ vadovaujamiems padaliniams pavestq uZdaviniq igyvendinim4 ir i

funkcijq vykdym4, darbo organizavim4, darbo drausmç, taip pat uZ Mokymo centro rezoliucijq ir i

Zodiniq pavedimq vykdym4. Kai laikinai nera padalinio vadovo (atostogos, komandiruote ir kiti 
,

atvejai), jo funkcijas atlieka Sio padalinio darbuotojas, kurio pareigybes apra5yme

funkcija, arba direktoriaus isakymu paskirtas kitas Mokymo centro darbuotojas.
nustatyta tokia

9. Mokymo centro padaliniai savo veikloje vadovaujasi Mokymo centro direktoriaus

isakymu patvirtintais padaliniq nuostatais, personalas pareigybiq apra5ymais, parengtais

vadovauj antis atitinkamomis metodikomis.
10. Padalinio vadovas turi uZtikrinti, kad i darb4 priimamas darbuotojas, prie5 pradedamas

eiti pareigas, bütq supaZindintas su Mokymo centro ir padalinio nuostatais, pareigybès apra5ymu,

Mokymo centro darbo tvarkos taisyklemis, Siuo Reglamentu ir kitais teisés aktais, kuriais privalo

vadovautis savo veikloje.
11. Kai darbuotojo laikinai néra (atostogos, komandiruotö ir kiti atvejai), jo funkcijas

atlieka kitas to padalinio darbuotojas, kurio pareigybes apra5yme nustat¡rta tokia funkcija, arba

Mokymo centro direktoriaus isakymu paskirtas kitas darbuotojas.

ANTRASIS SKIRSNIS
KOMISI T, DARBO GRUPIV SUDARYMAS IR JU VEIKLA

12. Vykdant Lietuvos Respublikos istatymq, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimq, 
:

teisingumoministro,KalejimqdepartamentodirektoriausirMokymocentrodirektoriausisakymqbei
kitqteisésaktqnuostatas,Mokymocentrodirektoriausisakymugalibútisudaromosnuolatinesar
laikinosios komisijos arba darbo grupes.

13, Nuolatines komisijos sudaromos direktoriaus pavestai ilgalaikei funkcijai vykdyti.
14. Laikinosios komisijos arba darbo grupês sudaromos direktoriaus isakymu pavestai

trumpalaikei funkcijai, uZduoðiai ar pavedimui vykdyti.
15. Nuolatinês ir laikinosios komisijos, darbo grupes sudaromos i5 komisijos pirmininko

ardarbogrupesvadovo,nariq,esantbütinybei,_pirmininkopavaduotojoardarbogrupêsvadovo
pavaduotoj o ir sekretoriaus.

16. Komisijos pirmininku ardarbo grupes vadovu paprastai skiriamas padalinio vadovas.

17. Komisijos pirmininkas ar darbo grupes vadovas ir komisijos a¡ darbo grupès nariai uZ

savo veikl4 atsako Lietuvos Respublikos istatymq nustagrta tvarka.
18. Mokymo centro komisijos ar darbo grupes gali büti sudarytos i5 Mokymo centro ir

Kalejimq departamento bei Kalejimq departamentui pavaldZiq istaigq darbuotojq, suderinus su minetq

istaigq vadovais.
19. Mokymo centre sudaromq komisijq ar darbo grupiq sudetis tvirtinama Mokymo centro

direktoriaus isakymu. Jei Mokymo centre sudaromoje komisijoje ar darbo grupeje yra kvieðiami

dalyvauti kitq institucijq, istaigq arba organizacijv¿ atstovai, jos sudetis tvirtinama Mokymo centro

direktoriaus isakymu, atsiZvelgiant i ðiq institucut+, istaigq arba organizacijt4 siülymus dél atstovq

itraukimo Sios komisijos ar darbo grupes nariais.
*7*17¡11;;^4,Q,*K9rulsfj:-o,s;:i-q4€fb-,o,j:g3l99q., ru:-uri|..'l-9¡g*u.:td.9.r*,,+i-9,ti.;1Þ'i ;,

LietuvosRespubtikosVyriausybesnutarimais,kitaisteisesaktaisir5iuo
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komisij4 ar darbo grupç, tuo paðiu isakymu gali büti patvirtintas komisijos ar darbo grupes darbo

reglamentas (nuostatai), kuriuo komisija ar darbo grupe vadovaujasi savo veikloje.
21. Jei komisijos ar darbo grupes darbo reglamente (nuostatuose) nenustat¡rta kitaip,

posedis yra teisetas, jeigu jame dalyvauja ne maZiau kaip puse komisijos ar darbo grupès nariq. Priimti
sprendimai yra teisöti, kai uù,juos balsuoja ne maZiau kaip puse posédyje dalyvavusiq komisijos ar

darbo grupes nariq. Balsams pasidalijus po lygiai, lemiamas yra komisijos pirmininko ar darbo grupés

vadovo balsas.
22.Yisi komisijos ar darbo grupes nariai turi lygias balso teises. Balsuojamaafrirai, jei

kitaip nenustato kiti teisès aktai. Jeigu kokiu nors klausimu nuomonès nesutampa, komisijos ar darbo

grupês narys gali pareikSti atskir4 nuomonç.
23. Komisijos ar darbo grupes posedZio protokolas ne veliau kaip per 7 darbo dienas nuo

posedZio dienos turi büti pasira5ytas posedZio pirmininko ir sekretoriaus (ei nenustat¡rta kitaip) bei

uZregistruotas.
24. Komisijq, darbo grupiq veiklos dokumentai (posedZiq protokolai, susira5inejimo

dokumentai, ivairus projektai, paZymos irkt.) saugomi irtvarkomi Mokymo centro padalinyje, kuriame

dirba komisijos ar darbo grupes sekretorius, vadovaujantis Dokumentq tvarkymo ir apskaitos

taisyklömis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. isakymuNr. V-118 ,,Dél
Dokumentq tvarkymo ir apskaitos taisykliq patvirtinimo".

25. Komisijos ar darbo grupes veikla gali büti nutraukta Mokymo centro direktoriaus

isakymu. Komisijos ar darbo grupes veikla nutraukiama neivykdZius uZduoties, kai atsiranda

aplinkybiq, kurios daro tolesnç komisijos ar darbo grupès veikl4 netiksling4, arba kai atsiranda

prieZasðiq, det kuriq negalima ivykd¡i komisijai ar darbo grupei nustat¡rh¿ uZduoöiq, ir apie tai
komisijos pirmininkui ar darbo grupes vadovui pateikus motyvuot4 tarnybin! prane5im4 Mokymo
centro direktoriui.

26. Komisijai ar darbo grupei nustatytas terminas uZduoöiai ivykdyti gali brlti pratçstas tik
tuo atveju, kai komisijos pirmininkas ar darbo grupes vadovas Mokymo centro direktoriui pateikia

motyvuot4 praÈym4, kuriame pateikia informacij4 apie komisijos ar darbo grupes nuveikt4 darb4, ir
i5desto prieZastis, del kuriq neivykdytos uZduotys. Kartu su praSymu turi büti pateiktas Mokymo centro

direktoriaus isakymo del termino pratçsimo projektas, jei terminas buvo nustatytas isakyme.

TREðIASIS SKIRSNIS
PASITARIMAI MOKYMO CENTRE

27. Mokymo centro einamieji klausimai aptariami pasitarimuose. Pasitarimai rengiami

pas Mokymo centro direktoriq. Gali bäti organizuojami ir kiti pasitarimai.

28. Pasitarimuose pas Mokymo centro direktoriq aptariami veiklos organizavimo

klausimai. AtsiZvelgiant i pasitarimo tem4, pasitarime gali dalyvauti padaliniq vadovai, juos

pavaduojantys asmenys. { pasitarimus gali btiti kvieöiami ir kiti Mokymo centro darbuotojai.

29. Pasitarimai pas Mokymo centro direktoriq paprastai vyksta kiekvien4 pirmadieni

8.30 val. ryto. Pagal poreiki Sie pasitarimai galibUti organizuojami ir kitu direktoriaus nurodytu laiku.

P asitarimams pirmininkauj a Mokymo centro direktorius.
30. Dokumentinç mediiag4 pasitarimuose pas Mokymo centro direktoriq svarstomais

klausimais teikia ir pasitarimq metu priimtq sprendimq (nurodymq) igyvendinim4 pagal

kompetencijq oryanizuoja direktoriaus pavaduotojas arba Mokymo centro direktoriaus pavedimu

padaliniq vadovai.
31. Pasitarimai yra protokoluojami, protokolus rengia Mokymo centro darbuotojas,

atsakingas uZ istaigos veiklos planavim4.
32. Per pasitarimus pas direktoriq priimtq sprendimq, duotq pavedimq kontrolç vykdo ir

Mokymo centro vadovybei informacij4 apie laiku neivykdytus pavedimus teikia Veiklos
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33. Mokymo centro padaliniai aktualiems veiklos klausimams aptarti gali organizuoti
pasitarimus, kuriuose dalyvauja Kalejimq departamento ir (ar) jam pavaldZiq istaigq atstovai bei

kviestiniai asmenys. Sie pasitarimai rengiami suderinus su Mokymo centro vadovybe.

34. Mokymo centro darbuotojq susirinkimai rengiami ne reðiau, kaip kart4 per menes!,

penktadieniais. Susirinkimq metu supaZindinama su naujausiais teises aktais, aptariami einamieji
reikalai. Susirinkimams pirmininkauja Mokymo centro direktorius, jie protokoluojami. Protokolus

rengia Mokymo organizavimo skyriaus darbuotojas, atsakingas uZ istaigos veiklos planavim4.

III SKYRIUS
MOKYMO CENTRO VEIKLOS PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS

35. Mokymo centro veikla organizuojama vadovaujantis Priemimo ! pataisos pareigünq

profesinio mokymo istaigos vykdom4 program4 planu, tvirtinamu teisingumo ministro, Kalejimq
departamento nustatytais kvalifikacijos tobulinimo tikslais ir prioritetais, organizavimo ir vykdymo
tvarka, pataisos pareigünq rengimo uZduotimis ir reikalavimais, taip pat Kalejimq departamento

direktoriaus tvirtinamu Mokymo centro metiniu veiklos planu, su Kalejimq departamento

direktoriumi suderintu ir Mokymo centro direktoriaus patvirtintu Pirminio profesinio mokymo
programos vykdymo planu ir Pataisos pareigtinq ivadinio mokymo programa.

36. Planuojant Mokymo centro veikl4, istaigoje yra rengiami:

36.1. Mokymo centro metinis veiklos planas;

36.2.kiti planai.
37. Mokymo centro metinio veiklos plano rengimo tvark4, veiklos stebesen4, kontrolç,

vertinim4 ir atsiskaitym4uù. rezultatus nustato Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos

Respublikos Vyriausybes 2002 m. birZelio 6 d. nutarimu Nr. 827 ,,Dël Strateginio planavimo

metodikos patvirtinimo", bei Kalejimq departamento ir jam pavaldZiq istaigq metinio veiklos

planavimo tvarkos apra5as, kuritvirtina Kalejimq departamento direktorius.

38. Mokymo centro metinio veiklos plano rengimui organizuoti ir kontroliuoti, jo

igyvendinimui priZiüreti, biudZetiniais metais pasiektiems rezultatams ivertinti, i5kilusioms

problemoms analizuoti ir planuojamo laikotarpio veiklos prioritetams nustatyti istaigoje sudaroma

Veiklos planavimo komisija, veikianti pagal savo darbo reglament4 ir atskaitinga direktoriui. Veiklos

planavimo komisijos sudeti ir jos darbo reglament4 wirtina direktorius.
39. Komisija, atsiZvelgusi i Mokymo centro direktoriui nustatytus pagrindinius metq

veiklos uZdavinius (uZduotis) ir veiklos rczultatt4 vertinimo rodiklius bei struktüriniq padaliniq

siülymus, teises aktq nustatyta tvarka metiniame veiklos plane numato priemones 5iq uZdaviniq

(uZduoðiq) igyvendinimui.
40. Planuojamq vykdyti einamaisiais metais viesqjq pirkimq planqrcngiaMokymo centro

direktoriaus isakymu sudaryta Vie5qjq pirkimq komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

vieËqjq pirkimq istatymo (toliau - Viesqiq pirkimq istatymas) nuostatomis.

41. Kiti planavimo dokumentai teises aktq nustatyta tvarka rengiami Mokymo centro

direktoriaus pavedimu.
42. Apie atliktus darbus:
42.1. Mokymo centras Kalejimq departamentui pateikia:

42.1.1. Mokymo centro metinio veiklos plano vykdymo ataskaitas Kalejimq

departamento nustatytais terminais ir tvarka;
42.I.2. Mokymo centro praejusiq metq veiklos ataskaitas - ne veliau kaip iki einamqjq

metq vasario 1 d.;
42.2. Mokymo centro darbuotojai iki einamr¿iq metq sausio 10 d. pateikia Mokymo

organizavimo skyriaus metodininkui metines veiklos ataskaitas, kuris jas apibendrina ir, suderinqs su

struktäriniq padaliniq vadovais, per 10 darbo dienq pateikia Mokymo centro direktoriui;
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42.3. Mokymo organizavimo skyriaus metodininkas ne veliau kaip iki kito ketvirðio
pirmojo ménesio 15 d. suveda i Kalejimq departamento informacinç sistem4 duomenis apie

strateginio veiklos plano programos ir metinio veiklos plano vertinimo kriterijq vykdym4;
42.4. akfiali, su pasiektais veiklos rezultatais susijusi informacija, skelbiama Mokymo

centro intemeto svetainéi e."

IV SKYRIUS
MOKYMO CENTRO DIREKTORIAUS ISAKYMAI IR KITI MOKYMO CENTRO

DOKUMENTAI

PIRMASIS SKIRSNIS
MOKYMO CENTRO DIREKTORIAUS ISATffMAI, JU SKELBIMAS, ISIGALIOJIMAS

43. Mokymo centro direktoriaus isakymas yra individualus ar bendrasis teises aktas

(norminis), kuriame nustatomos, keiðiamos ar naikinamos teisês ir pareigos, kurias Mokymo centro

direktoriui nustatyti, keisti ar naikinti leidùial,ietuvos Respublikos istatymai, Lietuvos Respublikos

Vyriausybes nutarimai, teisingumo ministro isakymai ir kiti teises aktai.

44. Mokymo centro direktoriaus isakymq projektus rengia Mokymo centro padaliniq

darbuotoj ai pagal kompetencij 4.
45. Rengiant teises aktq projektus, turi büti laikomasi tarnybines pagalbos, efektyvumo ir

lygiatei si5kumo principq, iwirtintq Vie5oj o administravimo istatym e.

46. Rengiami Mokymo centro direktoriaus isakymq projektai turi atitikti Lietuvos

Respublikos teisekuros pagrindq istatymo, Teises aktq projektq rengimo rekomendacijq, patvirtintq

teisingumo ministro 2013 m. gruodZio 23 d. isakymu Nr. 1R-298 ,,Del Teisös aktq projektq rengimo

rekomendacijq patvirtinimo", Dokumentq rengimo taisykliq, patvirtintq Lietuvos vyriausiojo archyvaro

201I m. liepos 4 d. isakymu Nr. V-l17 ,,Dèl Dokumentq rengimo taisykliq patvirtinimo", kitq teises

aktq, taip pat Valstybines lietuviq kalbos komisijos nutarimq nuostatas.

47. Rengdamas Mokymo cento direktoriaus lsakymo projekt+ rengejas i5analizuoja

galiojanðius Mokymo cenfio direkforiaus isakymus atitinkamoje srityje, ir, esant bätinybei, parengia

isakymo, kuriuo susisteminamos visos atitinkam4 sriti reglamentuojanðios nuostatos arba kuriuo

pakeiðiamos ar panaikinamos neaktualios, neatitinkanöios galiojanðiq teises aktq nuostatos, projekf4.

48. Direktorius priima ir pasira5o isakymus:
48. 1 . veiklos organizavimo klausimais;
48.2. personalo klausimais;
48.3. atostogq klausimais;
48.4. komandiruoðiq klausimais;
48. 5. kvalifikacij os tobulinimo renginiq organizavimo klausimais;

48.6. profesinio mokymo organizavimo klausimais.
49. Parengt4 direktoriaus isakymo projekt4 vizuoja:
49.1. isakymo projekto rengejas;

49.2. isakymo projekto rengéjo tiesioginis vadovas;

49.3. darbuotojas, atsakingas uZ tai, kad isakymo projektas atitiktq lietuviq kalbos

taisyklingumo ir teisès aktams nustatytus dokumentq rengimo reikalavimus, jei direktoriaus isakymas
skelbiamas Mokymo centro intraneto svetaineje;

49.4. suinteresuotr¿ padaliniq vadovai, jei isakymo turinys susijçs su padalinio

nuostatuose priskirtais klausimais ;

49.5. Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus pataröjas atsakingas uZ Mokymo

centro finansq valdym4 ir kontrolç, jei isakymo turinys susijçs su Mokymo centro ekonomine ir

veiklos
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50. Jei isakymu yra tvirtinamas kitas teises aktas, jis taip pat vizuojamas Sio Reglamento

5l punkte nustatyta tvarka.
51. Jeigu rengiamas keliq istaigq bendras isakymas, rengiama tiek originalo egzemplioriq,

kiek vadovq pasira5o isakym4. [sakym4 iformina ta istaiga, kuri inicijavo isakymo rengim4. Prie5

Mokymo centro direktoriui pasiraðant isakym4, Mokymo centre liekantis isakymo originalas

vizuojamas Sio Reglamento 5l punkte nustatyta tvarka.
52. Mokymo centro direktoriaus isakymo projekto rengéjas, prie5 teikdamas isakym4

pasira5yti direktoriui, isakymo paskutinio lapo antroje puseje pateikia paskirstymo rodyklç ir pasira5o,

nurodydamas savo pareigas, vard4 ir pavardç.
53. Pasiraðyti direktoriaus isakymai registruojami jq pasira5ymo dien4 Veiklos

organizavimo ir turto valdymo skyriuje atitinkamuose registruose.
54. Mokymo centro direktoriaus isakymus registruoja ir juos saugo Veiklos organizavimo

ir turto valdymo darbuotojas, atsakingas ui, dokumentq valdymo administravim4. Pasira5ytq ir
uZregistruotq direktoriaus isakymq kopijos ne veliau kaip kit4 darbo dien4 siunðiamos elektroniniu
pa5tu isakymo paskirstymo rodykleje nurodyiems padaliniq vadovams arba darbuotojams.

55. Jeigu norminiai teises aktai nustato arba isakyme yra nurodyla,kad su isakymu Mokymo

centro darbuotojai turi búti supaZindinti pasira"Sytinai, su pasira5ytu ir uZregistruotu isakymu darbuotojai

supaZindinami ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo isakymo isigaliojimo dienos.

56. Su Mokymo centro direktoriaus priimtais bendraisiais (norminiais) isakymais, taip pat

isakymais Mokymo centro veiklos klausimais supaZindinami visi Mokymo centro darbuotojai. Su

kitais direktoriaus isakymais, jei isakyme nenurodyta kitaip, pagal isakymo turini supaZindinami

lsakyme i5vardyti Mokymo centro darbuotojai, jei reikia, - isakyme i5vardynrs darbuotojus

pavaduoj antys asmenys, kiti suinteresuoti Mokymo centro darbuotoj ai.

57. Direktoriaus isakymai isigalioja jr¿ pasira5ymo ir registravimo dien4, jei paðiuose

isakymuose nenustatyta kita jq isigaliojimo data.

58. Mokymo centro direktoriaus isakymai, kuriuose nustatomos, keiðiamos ar

pripaZistamos netekusiomis galios teisès norrnos, skelbiami Mokymo centro intranete. fsakym4

istaigos intranete paskelbia darbuotojas, administruojantis Mokymo centro interneto svetainç.

59. Mokymo centro direktoriaus isakymq vykdym4 kontroliuoja pats direktorius arba

isakyme paskirtas atsakingas uZ isakymo vykdymo kontrolç darbuotojas.

ANTRASIS SKIRSNIS
KITU DOKUMENTV RENGIMAS IR PASIRASYUNS

60. Mokymo centro darbuotojai, vykdydami jiems nustaQrtas funkcijas ir pavedimus,

rengia Mokymo centro direktoriaus lsakymq ir kitq dokumentq projektus'

61. Visi dokumentai turi atitikti Dokumentq rengimo taisykliq bendruosius reikalavimus.

Dokumentai, neatitinkantys nustatytq reikalavimq, gr4Zinami rengejams taisyti.
62. Mokymo centro dokumentus pasira5o Mokymo centro direktorius. Kai nèra

direktoriaus (atostogos, komandiruoté, liga ir kt.), ðiuos dokumentus pasira5o laikinai jo funkcijas

atliekantis asmuo.
63. Prie5 direktoriui pasira5ant dokument4, ji vizuoja:
63. 1. dokumento rengejas;

63.2. dokumento rengejo padalinio vadovas;
63.3. jeigu dokumentas susijçs su kito padalinio veikla - Sio padalinio vadovas;

63.4. prireikus Mokymo centro direktoriaus nurodymu - ir kiti Mokymo centro darbuotojai.

64. Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus darbuotojas, atliekantis personalo

administravimo funkcijas, vizuoja teisès aktq ir kitq dokumentq projektus, susijusius su Mokymo centro

struktûros ir pareigybiq s4ra.ðq nustatymu bei jq pakeitimais.
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65. Visi dokumentai, susijç su finansiniq ir materialiniq i5tekliq panaudojimu, turi büti
suderinti su Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus patareju, atsakingu uZ Mokymo centro
finansq valdymq ir kontrolç.

66. Vizuojamas Mokymo centre liekantis dokumento egzempliorius arba iðsiunðiamo
dokumento egzempliorius (kai siunðiama tik elektroninio ry5io priemonemis arba faksu) - po para5o

rekvizitu arba dokumento paskutinio lapo antroje puseje kampiniu veliaviniu büdu. Kai yra kelios
vizos, jos ra5omos greta arba viena po kitos. (Yiza laikoma ir rengèjo nuoroda, kuri nera ra5oma

kampiniu veliaviniu büdu).
67. Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus patarejas, atsakingas uZ Mokymo

centro finansq valdym4 ir kontrolç, antrojo para5o teise pasira5o banko dokumentus, buhalterines
apskaitos dokumentus, Mokymo centro direktoriui igaliojus, - kitus finansinio ir ükinio pobüdZio

dokumentus.
68. Sutarðiq projektai rengiami ir vizuojami atskiru Mokymo centro direktoriaus isakymu

nustaf4a tvarka.
69. Kitus dokumentus (aktus, paùymas, tarnybinius prane5imus ir kt.), parengtus vykdant

nustat5rtas funkcijas, pasira5o jq rengejai.
70. Prireikus Mokymo centro direktorius gali nustatyti kitoki4 dokumentq pasira5ymo ir

vizavimo tvark4.

V SKYRIUS
PAVEDIMAI, JU VYKDYMAS IR VYKDYMO KONTROLE

71. Mokymo centre pavedimus duoti turi teisç:
71.1. Mokymo centro direktorius - padaliniq vadovams pagal padaliniams nustat¡rtas

funkcijas, kitiems darbuotojams pagal jq pareigybes apraðymuose nustat¡rtas funkcdas;

Tl.2.padaliniq vadovai - vadovaujamo padalinio darbuotojams pagal jq pareigybes

apra5ymuose nustatytas funkcij as.

72. Direktoriaus pavedimai gali briti duodami direktoriaus isakymais, ra5ytiniais

pavedimais, rezoliucijomis, kitokia raSytine ar Zodine forma. Padaliniq vadovq pavedimai gali büti

duodami papildomomis rezoliucijomis, ra5ytiniais pavedimais, kitokia raSytine ar Zodine forma.

73. Jei pavedime nurodomas daugiau nei vienas vykd¡ojas, pagrindinis ir tiesioginis
pavedimo vykdytojas yra asmuo, nurodytas rezoliucijoje pirmasis. Visi kiti pavedimo vykdytojai pagal

savo kompetencijq pateikia paZymas arba konsultuoja úodíiu,vizvojagalutini parengt4 dokument4. UZ

pavedimo ivykdym4 laiku yra atsakingas pirmuoj u nurodytas vykdytoj as.

T4.Padaliniq vadovai direktoriaus rezoliucijoje jiems nurodytos uZduoties vykdym4
(iSskyrus pavedim4 atlikti tarnybinio /drausminio nusiZengimo tarnybinityrim4) gali ra5tu arbaäodi,iu
pavesti vykdyti j iems pavaldiems darbuotoj am s.

75. Jeigu pavedime del tamybinio/drausminio nusiZengimo tyrimo vykdymo rezoliucijoje
nurodytam direktoriaus pavaduotojui ar padalinio vadovui pavesta atlikti tarnybinio nusiZengimo

tyrim4, rezoliucijoje nurodytas padalinio vadovas asmeniðkai atlieka 5i pavedim4. Jeigu padalinio

vadovui pavesta organizuoti tarnybinio/ drausminio nusiZengimo tarnybini tyrim4, nurodyt4 uZduoti

gali atlikti jam pavaldüs darbuotojai.
76. Pavedimai, i5skynrs pavedimus parengti atitinkamo teises akto projekt4 ir atlikti

(organizuoti) tarnybinio/ drausminio nusiZengimo tamybini tyrimq, turi büti ivykdyti ne veliau kaip per

10 darbo dienq, jei teisès akruose ar paöiame pavedime nenurodyta kitaip.
77. Pavedimai parengti atitinkamo teises akto projekt4 turi bäti ivykdyti ne veliau kaip per

3 menesius, jei pavedime, lsakyme ar kitame teisös akte, kurio pagrindu duodamas pavedimas,

nenurodytas konkretus ivykdymo laikas.

78. Pavedimai atlikti (organizuoti) tarnybinio/ drausminio nusiZengimo tamybinityrim4turi
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79.Laikoma, kad pavedimas ivykdytas, jeigu ivykdomos visos jame nurodytos uZduotys,

i5sprçsti visi jame pateikti klausimai ar ijuos atsakyta i5 esmes. Jei pavedimas ivykdomas netinkamai,

visa medZiaga grqänama rengejams tobulinti, o pavedimo ivykdymo termino klausim4 sprendZia

pavedim4 davçs asmuo.
80. Kai pavedimas ivykdomas ne ra5ytine forma (pvz., susitikimo metu ar telefonu),

vykdytojas tai uZra5o dokumento originalo paskutiniame lape vir5 apatines para5tês, pasira5o ir nurodo

datq.
81. Prireikus atskiriems pavedimams ar teises aktams igyvendinti direktoriaus isakymu

sudaromos darbo grupès arba komisijos.

VI SKYRIUS
DOKUMENTU VALDYMO ORGANIZAVIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
DOKUMENTU VALDYMAS

82. Mokymo centro dokumentq valdym4 organizuoja ir igyvendina Veiklos organizavimo

ir turto valdymo skyrius, vadovaudamasis skyriaus nuostatais, Siuo Reglamentu, Lietuvos Respublikos

dokumentq ir archyvq istatymu, Dokumentq tvarkymo ir apskaitos taisyklemis, Kalejimq
departamento direktoriaus ir Mokymo centro direktoriaus teises aktais, reglamentuojanðiais

dokumentq valdym4 bei archyvq darb1, ir kitais teises aktais, reguliuojanöiais dokumentq valdym4.

83. Dokumentai skirstomi, registruojami, tvarkomi ir saugomi vadovaujantis Mokymo

centro direktoriaus patvirtintu registry sqra5u, dokumentacijos planu ir apyra5q s4raËu. Dokumentq

registry s4raSo ir dokumentacijos plano duomenis rengia ir nustatyta tvarka Kalejimq departamentui

derinti bei Mokymo centro direktoriui tvirtinti teikia Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus

darbuotoj as, atsakingas uZ dokumentq valdymo administravim4.
84. Mokymo centro parengti ir su jo veikla susijç gauti dokumentai nustatytqia tvarka

registruoj ami Mokymo centro direktorius nustatyta tvarka.
85. Neregistruojami gauti sveikinimo lai5kai, kvietimai (iSskyrus i mokymus, seminarus,

tarptautines konferencijas), padekos, privataus pobüdZio lai5kai, reklaminiai lankstinukai, knygos ir
periodiniai leidiniai, kita korespondencija, nesusijusi su atsakomybe ir Åzika, kylanðia del dokumentq

neitraukimo i apskaitos sistem4.
86. Darbuotojai, tiesiogiai ið kitq istaigq, privaðiq fiziniq ir juridiniq asmenq gavç Mokymo

centrui adresuotus dokumentus, privalo juos perduoti Veiklos organizavimo ir turto valdymo

darbuotoj ui, atsakingam uZ dokumentq valdymo administravim4.
87. Oficialiu elektroninio pa5to adresu gauti dokumentai, kuriq uZduotis reikia vykdyti,

atspausdinami ir re gistruoj ami bendr4j a tvarka.
88. Mokymo centro darbuotojq elektroninio pa5to adresais gauti dokumentai, kuriq

uZduotis reikia vykd¡i, persiunðiami ! oficiali4 Mokymo centro elektroninio pa5to deZutç.

Darbuotojai, turintys tarnybinio elektroninio pa5to adresus, privalo nuolat, ne maZiau kaip du kartus

per darbo dien4 tikrinti tarnybinio elektroninio pa5to deZutes bei Dokumentq valdymo sistemos

paskyr4.
89. Dokumentus, gautus i5 valstybines valdZios institucijq, ministerijq, fiziniq ar juridiniq

asmenq, uZsienio ðaliq, Mokymo centro darbuotojq, kursantq ir klausytojq Veiklos organizavimo ir
turto valdymo skyriaus darbuotojas, atsakingas uZ dokumentq valdymo administravim4, registruoja ir
perduoda Mokymo centro direktoriui ar ji pavaduojanðiam asmeniui.

90. Direktorius, skirdamas uZ dokumento uZduoties vykdym4 atsaking4 asmeni (toliau -
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91. Bendrojo Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus darbuotojas, atsakingas uZ

dokumentqvaldymo administravim4, dokument4perduodavykdytojui. Jei yrapaskirti keli vykd¡ojai,
pirmuoju nurodytam vykdytojui atiduodamas dokumento originalas, kitiems - kopijos, kurios
persiunðiamos elektroniniu pa5tu.

92. Mokymo centro direktoriaus rezoliucijoje i5vardyti vykd¡ojai, i5skyrus pirm4ji,
privalo pagal savo kompetencij4laiku, bet ne veliau kaip iki dokumento uZduoties ivykdymo termino
pabaigos likus 3 darbo dienoms, o jei terminas yra trumpesnis ne veliau kaip likus
I darbo dienai, teikti reikiamq informacij4 Mokymo centro direktoriaus rezoliucijoje pirmuoju
nurodytam vykdytojui. UZ parengto dokumento kokybç pagal savo kompetencij4 atsako visi
vykdytojai. Jei vykdymo terminas nurodytas trumpesnis nei I diena, tai vykdytojai ji turi vykdyti
nedelsdami ir neatsiZvelgdami i pirmiau nurodytus terminus.

93. Vykdytojai, i5skyrus nurodyt4pirmaji, vykdydami pavedim4 pagalsavo kompetencij4,

parengia reikiam4 informacij4 ir, suderinç su savo tiesioginiu vadovu, teikia informacij4 pirmuoju
rezoliucij oj e nurodytam vykdytojui.

94. Mokymo centro padaliniq parengti dokumentai su suinteresuotais Mokymo centro
padaliniais derinami elektroniniu pa5tu.

95. Siunöiamo dokumento pasira5omas siunöiamas egzempliorius, istaigoje liekantis
egzempliorius vizuojamas Sio Reglamento 65 punkte nustatyta tvarka ir paliekamas rengejui saugoti

kartu su dokumento, ikwi atsakoma, originalu.
96. Dokumentai, adresuoti Kalejimq departamentui ar atskiriems Kalejimq departamento

strukttiriniams padaliniams bei jq darbuotojams, siunðiami informacines Dokumentq valdymo

sistemos priemonemis.
97. Jei dokumentas siunðiamas pagal adresatq s4ra54 ar apibendrintai nurodytiems

adresatams, gali büti pasira5omas istaigoje liekantis egzempliorius (adresatai i5destomi paskutinio lapo

antroje puseje arba adresatq sqra5as iforminamas atskirai), o adresatams gali büti siunðiamos

dokumento kopijos ar nuora5ai, patvirtinti antspaudu su istaigos pavadinimu. Antspaudas dedamas

taip, kad liestq pasira5iusiq asmenl¿ pareigq pavadinimus, tvirtinamuose dokumentuose - po

baigiamuoju brük5niu.
98. Jei dokumentas siunöiamas tik faksimilinio rySio ar kitokiais telekomunikacijq

galiniais irenginiais, pasira5yti teikiamame dokumente pirmojo lapo vir5uje de5iniajame kampe

nurodoma,,Dokumento originalas nebus siunöiamas".
99. PasiraÈyti siunðiami dokumentai Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus

darbuotojui, atsakingam uZ dokumentq valdymo administravim4, registruoti turi bÍiti pateikiami jq
pasira5ymo dien4. Siunðiamo dokumento originalas ar originalai (atsiåvelgiant i tai, kiek adresatq yra

iÈvardijama dokumente) yra i5siunðiami adresatams, o vizuotas antrasis egzempliorius kartu su

dokumento, ikuri atsakoma, originalu paliekamas vykdytojo padalinyje uZ bylq sudarym4 atsakingam

to padalinio darbuotojui susiraÈinèjimo dokumentq bylai sudaryti.
100. Direktoriaus arba jo igalioto darbuotojo pasira5ytos sutartys (iSskyrus darbo sutartis)

registruojamos Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus darbuotojo, atsakingo uZ dokumentq

valdymo administravim4, ir saugomos Veiklos organizavimo ir turto valdymo patarejo, atsakingo uZ

Mokymo centro finansq valdym4 ir kontrolç.
101. fslaptinta korespondencija registruojama ir apskaitoma vadovaujantis [slaptintos

informacijos administravimo taisyklemis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2005 m.

gruodZio 5 d. nutarimu Nr. 1307 (2014 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 1194 redakcija) ,,DÖl [slaptintos
informacijos administravimo taisykliq patvirtinimo", Kalejimq departamento direktoriaus nustat¡rta

tvarka ir kitais teises aktais, reglamentuojanðiais islaptintos informacijos administravimq, apsaug4 ir
kontrole.

t02.
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ANTRASIS SKIRSNIS
uZsrnNro KoRESpoNDENCIJos rvARKrrMAs

103. Apie i5 uZsienio valstybiq ir tarptautiniq institucrjq ar organizacijq gautus uZsienio

(anglq) kalba dokumentus ir informacij4 direktoriq referuoja Mokymo organizavimo skyriaus

darbuotoj as, atsakingas uZ tarptautini bendradarbiavimq.
104. Dokumentai, adresuoti uZsienio Saliq institucijoms, atstovybems ir kitoms uZsienio

valstybiq istaigoms, Mokymo centro direktoriui pasirað¡i turi bäti teikiami vizuoti ir Bendrojo
skyriaus darbuotojo, atsakingo uL tnptautini bendradarbiavim4.

105. Mokymo centre gautq dokumentq vertim4 i5 anglq kalbos i lietuviq kalb4 bei
siunðiamq dokumentq vertim4 i anglq kalbq organizuoja Mokymo organizavimo skyriaus darbuotojas,

atsakingas uZ tarptautini bendradarbiavim4. Kitq uZsienio kalbq (neturint galimybes i5versti) vertimo
paslaugos perkamos Vie5qjq pirkimq istatymo nustatyta tvarka.

106. I5verstq dokumentq originalai ir prideti lietuvi5ki tekstai arba jq santraukos

perduodami vykd¡ojams. Jei rezoliucijoje vykd¡ojai nenurodyti, dokumentus saugo Mokymo
organizavimo skyriaus darbuotojas, atsakingas uZ tarptautini bendradarbiavim4.

TRECIASIS SKIRSNIS
ARCHYVINIU DOKUMENTU TVARKYMAS

107. Mokymo centro dokumentai tvarkomi, naudojami ir saugomi vadovaujantis Lietuvos

Respublikos dokumentq ir archyvq istatymu, Dokumentq tvarkymo ir apskaitos taisyklèmis ir kitq
teises aktq nustatyta tvarka.

108. Bylos formuojamos ið dokumentq, parengtq ar gautq per vienerius kalendorinius

metus, i5skyrus tçsiamas bylas, kurios sudaromos i5 dokumentq, sukauptq tam tikro apibreZto proceso

metu.
109. Pasibaigus kalendoriniams metams, uZ bylos sudarym4 atsakingas darbuotojas j4

sutvarko per dvejus metus iki antrqjq metq kovo I dienos.
110. Ilgai saugomq dokumentq bylos per 2 metus nuo jq uZbaigimo padaliniq turi büti

perduotos saugoti i Mokymo centro archyvines patalpas. Trumpai saugomq dokumentq bylos

saugomo s padaliniuo s e arba archyvinese patalpo se.

111. Bylos, kurioms dokumentacijos plane nustatytas trumpas saugojimo terminas ir jos

nereikalingos kasdienèje padalinio veikloje, uå jas atsakingo darbuotojo siülymu, suderinus su padalinio

vadovu, perdavimo aktu gali büti perduotos toliau saugoti i Mokymo centro archyvines patalpas.

112. Mokymo centro archyvinese patalpose saugomus dokumentus tvarko Veiklos

organizavimo ir turto valdymo skyriaus darbuotojas, atsakingas uZ archyvinese patalpose saugomus

dokumentus.
113. Saugomt¿ dokumentq tinkamq prieùiurq, teising4 laikym4 ir naudojim4, jq apskait4

organizuoja ir uZ Siq funkcijq vykdym4 atsako Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus vedéjas

kartu Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus darbuotoju, atsakingu uZ archyvinèse patalpose

saugomus dokumentus.
114. IS Mokymo centro archyviniq patalpq darbuotojams bylos pavedimams vykd¡i

i$duodamos jiems pasira5ant tam skirtame apskaitos Zurnale. [vykdZius uZduoti, bylos gr4Zinamos i
archyvines patalpas.

115. Dokumentq, kuriq saugojimo terminas pasibaigçs, vertinim4 atlieka ir sprendimus dèl

tolesnio jq saugojimo ar atrinkimo naikinti Dokumentq ekspertq komisijai (toliau - DEK) siülo

padaliniai (ar atsakingi darbuotojai) kartu su Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus

darbuotoj u, atsakingu uZ archyvinese patalpose saugomus dokumentus.
1l6.Atrinkti naikinti dokumentai, pritarus DEK, naikinami pagal naikinti atrinktq
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\¡II SKYRIUS
uZsInNTo VALSTYBIV IR TARPTAUTINIU INSTITUCIJU AR ORGANIZACIJU

ATSTOVU pnrnVrrUAS

117. UZsienio valstybiq ir tarptautinir¿ institucijq ar organrzacijq atstovq (toliau - uZsienio

institucijq atstovai) susitikimus Mokymo centre organizuoja Mokymo organizavimo skyriaus

darbuotojas, atsakingas uZ tarptautini bendradarbiavim4, ar kiti direktoriaus paskirti darbuotojai. Apie

numatomus uZsienio institucijq atstovq vizitus informuojamas Kalejimq departamentas.

118. Jeigu susitikimuose su uZsienio institucijq atstovais dalyvauja Mokymo centro

direktorius, susitikimo program1, sqmatq, pùymq su aktualia susitikimui informacija rengia ir
susitikim4 organizuoja Mokymo organizavimo skyriaus darbuotojas, atsakingas uZ tarptautini

bendradarbiavim4, kartu su padalinio, su kurio veikla susijçs susitikimas, vadovu arba kitais

atsakingais darbuotojais, arba Kalejimq departamentui pavaldZiomis istaigomis. Informacij4,

reikaling4 susitikimo programai, s4matai ir paäymai parengti, Mokymo organizavimo skyriaus

darbuotojui, atsakingam uZ tarptautini bendradarbiavim4, pagal kompetencij4 pateikia padalinys, su

kurio veikla susijçs susitikimas.
ll9. Mokymo centras uZsienio institucijq atstovq vizitus derina su Kalejimq

departamento darbuotoju, atsakingu ui, tarptautini bendradarbiavim4, informacij4 apie tai
pateikdamas, prieð tai suderinçs su Mokymo centro direktoriumi, ne völiau kaip prie5 3 darbo dienas

iki numatomo vizito. Susitikimq su uZsienio institucijq atstovq delegacijomis metu ra5omos aptartq

klausimq santraukos (paZymos), kurios per 3 darbo dienas pateikiamos Kalejimq departamento

darbuotoj ui, atsakingam uZ tarptautini bendradarbiavim4.
I20. I5laidq, susijusiq su sveðiq ið uZsienio priemimu ir reprezentaciniq i5laidq

panaudojimo klausimus sprendZia Mokymo centro direktorius ir Mokymo centro Veiklos

organizavimo ir turto valdymo skyriaus vedejas. Siq iStaiaq panaudojimo ataskaitos teikiamos

Kalej imq departamentui.
121. UZsienio institucijq atstovr¿ priemimo i5laidos padengiamos Lietuvos Respublikos

Vyriausybes2002 m. birZelio 17 d. nutarimo Nr. 919 ,,Dél rcprezentaciniq i5laidq" nustatyta tvarka.

I22. Ãtsakingam darbuotojui organizvojant uZsienio delegacijq priemimus ar perkant

suvenyrus, Mokymo centro Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyrius sudaro reprezentaciniq

i5laidq s4mat4, kuri4 wirtina Mokymo centro direktorius.

VIII SKYRIUS
VISUOMENES INFORMAVIMAS

123. Informacij4 apie Mokymo centro veikl4 visuomenés informavimo priemonems teikia

Mokymo organizavimo skyriaus darbuotojas, atsakingas uZ bendradarbiavim4, suderinçs su Mokymo

centro vadovybe.
124. Mokymo centro padaliniq vadovai atsako ui,tai, kad su jq veikla susijusi vieðinimui

skirta aktuali informacija bütq nuolat pateikiama Mokymo organizavimo skyriaus darbuotojui,

atsakingam uZ bendradarbiavim4. Informacija turi bÍiti pateikiama operatyviai, tiksli ir iðsami.

125. I5platinti prane5imai ir kita informacijavisuomenés informavimo priemonéms privalo

atspindeti oficiali4 Mokymo centro direktoriaus pozicij 4,

126. Mokymo organizavimo skyriaus darbuotojas, atsakingas uZ bendradarbiavimq,

visuomenes informavimo priemonems informacij4 teikia Siais búdais ir formomis:
l2|.l.organizuodamas Mokymo centro direktoriaus, padaliniq vadovq ir savo paties

susitikimus su visuomenes informavimo priemoniq atstovais;
126.2. dalyvaudamas organizuoj ant Mokymo centro vie5uosius renginius ;

126.3. rengdamas informacinius prane5imus;

visuomenès informavimo priemonese pasirodZiusius reik5mingus prane5imus apie Mokymo centro
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veikl4 ir kartu su Mokymo centro direktoriumi, suderinçs su Kalejimq departamentu, teikia oficiali4
Mokymo centro direktoriaus pozicij 4.

128. Prireikus, Mokymo organizavimo skyriaus darbuotojas, atsakingas ui,

bendradarbiavim4, suderinçs su Kalejimq departamentu organizuoja Mokymo centro direktoriaus
interviu su visuomenès informavimo priemoniq atstovais.

129. Mokymo centro darbuotojai, gavç i5 visuomenes informavimo priemoniq atstovq
pra5ymus pateikti informacij4 ar pageidavimus del interviu, privalo apie tai nedelsdami informuoti
Mokymo organizavimo skyriaus darbuotoj 4, atsaking4 uZ bendradarbiavim4.

130. Informacija apie Mokymo centro veikl4 teikiama Lietuvos Respublikos teises gauti

informacij4 i5 valstybes ir savivaldybiq institucijq ir istaigr¡ istatymo, Lietuvos Respublikos
visuomenös informavimo istatymo, Kalejimq departamento direktoriaus ir kitq teises aktq nustat¡rta

tvarka.

IX SKYRIUS
MOKYMO CENTRO sr¿,Nn¡,nrAs (VELIAVA)

131. Mokymo centro ðtandartas naudojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybes

veliavos ir kitq véliavq istatymo nuostatomis.

X SKYRIUS
ASMENU APTARNAVIMAS IR JU PRASYMU BEI SKUNDV NAGRINEJIMAS

132. Asmenys Mokymo centre aptarnaujami, jq praSymai, skundai ir prane5imai

nagrinejami Vie5ojo administravimo istatymo, Pra5ymq ir skundq nagrinejimo ir asmenq

aptarnavimo vie5ojo administravimo subjektuose taisykliq, patvirtintq Lietuvos Respublikos

Vyriausybes 2007 m. rugpjüðio 22 d. nutarimu Nr. 875 ,,Döl Pra5ymq ir skundq nagrinejimo ir
asmenrl aptarnavimo vie5ojo administravimo subjektuose taisykliq patvirtinimooo, kitq teises aktq ir
Mokymo centro direktoriaus nustat¡rta tvarka.

133. PraÈymus ir skundus ra5tu galima pateikti tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus i
institucij4, atsiuntus pra5ym4 ar skund4 pa5tu arba elektroninêmis priemonemis: elektroniniu büdu

per specialiai tam sukurt4 informacinç sistem4, faksu ar elektroniniu pa5tu. Pra5ymus Lodùiu galima

pateikti tiesiogiai asmeniui arjo atstovui atvykus i institucij4ar elektroninemis priemonemis: telefonu

ar garso fuvaizdonuotolinio perdavimo ir ira5ymo priemonemis.Zodíiuelektroninemis priemonemis

gali btiti teikiami tik tokie pra5ymai, kuriems pateikti pagal Mokymo centro patvirtint4

administracines ar vie5osios paslaugos teikimo apra5ym4 asmuo neprivalo pateikti asmens tapatybç

patvirtinanöio dokumento.
134. Pra5ymai i5duoti paZymas ir kitus dokumentus priimami tik pateikti raStu.

135. Asmenq praS1'rnus, skundus ir prane5imus priima Mokymo centre Veiklos

organízavimo irturto valdymo skyriaus darbuotojas, atsakingas dokumentqvaldymo administravimq.

XI SKYRIUS
KOMANDIRUOTES

136. Mokymo centro darbuotojq i5vykimas i komandiruotes organizuojamas

Komandiruoõiq i5laidq apmokejimo biudZetinese istaigose taisykliq, patvirtintq Lietuvos

Respublikos Vyriausybes 2004 m. balandäio 29 d. nutarimu Nr. 526 ,,Dël Dienpinigiq ir kitq

komandiruoöiq i5laidq apmoköjimo", Tarnybiniq komandiruoðiq tvarkos apra5o, paftirtinto

teisingumo ministro 2009 m. birZelio 26 d. isakymu Nr. lR-202,,DeI Tamybiniq komandiruoðiq

tvarkos apra5o ir Tarnybinês komandiruotes uZsienio valstybeje ataskaitos pavyzdines formos

pawirtinimo", Kalejimq departamento direktoriaus 2015 m.liepos 17 d. isakymu Nr. V-271 ,,Dël
*-"*'*******F7ê!=€.ji.{.fl,u:-de-p-êft-@p$,li'l<o,,q5!q!sin;9.9s,p:fl:ig.i ü*o--q:4..*P;9-{9J:1***-''- 

-__---rt
komandiruoöiq tvarkos apraSo patvirtinimo" ir Mokymo centro direktoriaus nustatyta fratka.
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XII SKYRIUS
PERSONALO MOKYMAS IR KVALIFIKACIJOS KELIMAS

137. Mokymo centro personalo mokymas ir kvalifikacijos kelimas vykdomas

vadovaujantis Statuto, Darbo kodekso, Pataisos pareig¡lnq kvalifikacijos tobulinimo tvarkos apraSo,

patvirtinto Kalejimq departamento direktoriaus 2015 m. rugpjüðio 2I d. isakymu Nr. V-309 ,,Del
Pataisos pareigünq ivadinio mokymo organizavimo tvarkos apra5o ir Pataisos pareigrlnq kvalifikacijos
tobulinimo tvarkos apra5o patvirtinimo", ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

138. UZ istaigos personalo mokymo organizavim4 yra atsakingas Veiklos organizavimo ir
turto valdymo skyriaus darbuotoj as, atliekantis personalo administravimo funkcij as.

139. Kasmet iki kovo 10 d. parengiamas metinis Mokymo centro personalo kvalifikacijos
tobulinimo planas.

140. Rengiant plan4, atsiZvelgiama i Kalejimq departamento direktoriaus isakymu
patvirtint4 trl metq Kalejimq departamento ir jam pavaldZiq istaigq personalo kvalifikacijos tobulinimo
Mokymo centre plan4 (toliau - Kvalifikacijos tobulinimo planas), pareigfinq tarnybines veiklos
vertinimo i5vadose tiesioginiq vadovq iðdestytas rekomendacijas, kaip tobulinti jq kvalifikacij4, ir i
Mokymo centro veiklos planus bei ivertinama, kokiuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose

Mokymo centro personalas pagal jq vykdomas pareigines funkcijas, motyvacij4, kompetencijas ir
atsiZvelgiant i jq dalyvavim4 komisijt¿, i kuriq sudeti jie yra paskirti Mokymo centro direktoriaus

isakymais, veikloje bütq tikslingiausia dalyvauti. Taip pat yra atliekamas Mokymo centro personalo

anketavimas, siekiant nustat¡rti, kokiuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose pastarieji pageidautq

dalyvauti.
141. Mokymo centrui detalizavus Kvalifikacijos tobulinimo plan4 (atlikus pirkim4 bei

nustaðius konkreðias renginiq datas ir lektorius), parengiamas bendras Mokymo centro personalo

kvalifikacijos tobulinimo plano projektas, kuris, suderinus su padaliniq vadovais, tvirtinamas Mokymo

centro direktoriaus.
142. Padaliniq vadovai privalo uZtikrinti jiems pavaldZiq darbuotojq dalyvavim4

kvalifikacij os tobulinimo renginiuose.
143. Nustaðius mokymq, nenumatytq metiniame Mokymo centro personalo kvalifikacijos

tobulinimo plane, poreiki:
l43.l.Jei renginys organizuojamas ne Mokymo centro - darbuotojas, suderinçs su

tiesioginiu vadovu, rengia tamybini pranesim4/pra5ym4 Mokymo centro direktoriui, kuriame nurodo

mofiuot4 poreiki, mokymq organizavimo viet4, laik4, kain4. Tamybiniprane5imq/ pra5ym4 vizuoja

padalinio vadovas ir, jei butinas finansavimas, Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus

pataréjas, atsakingas uZ Mokymo centro finansq valdym4 ir kontrolç. Galutini sprendim4 dèl

darbuotojo dalyvavimo mokymuose priima Mokymo centro direktorius.

143.2. Jei tikslinga dalyvauti Mokymo centro organizuojamame kvalifikacijos tobulinimo

renginyje - darbuotojas ði klausim4 suderina su tiesioginiu vadovu. Apie tai informuojamas Veiklos

organizavimo ir turto valdymo skyriaus darbuotojas, atliekantis personalo administravimo funkcijas

ir Mokymo organizavimo skyriaus metodininkas, atsakingas uZ kvalifikacijos tobulinim4.

144. Atsilvelgiant i Kalejimq departamento ir jam pavaldZiq istaigr¿ bei kitq istaigq

igyvendinamus projektus, Mokymo centro personalas gali büti siunðiamas tobulinti kvalifikacij4 jq
organizuoj amuose mokymo renginiuose.

145. Personalo siuntimas dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ar mokymuose,

organizuojamuose ir vykstanðiuose ne Mokymo centre, iforminamas Mokymo centro direktoriaus

lsakymais, kuriq projektus rengia Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus darbuotojas,

atliekantis personalo administravimo funkcijas. Darbo laiko apskaitos ZiniaraSðiuose dalyvavimas

tokiuose mokymuose Zymimas atitinkamai,,KV" atba'K" .

146. Darbuotojai, dalyvavç kvalifikacijos tobulinimo renginyje, privalo Veiklos
- --- "ËtñirËävrffiöìfîffiæAtatdymo 

skyriaus darffitöjîiürfrliëlffiËiffiifpëmnAörrta=füisnOfgaruZAVlmO il llfnO VaIOymO SKyffaUS CIAIOUUtOJ Ul, ALtt(jÁ4uul4llr PsIùulr.anu llt'trrlrluùLrøYu¡¡v ¡sav¡J@t

pateikti dalyvavim4 renginyje pawirtinanðio dokumento kopij4. 
i



l4

XIII SKYRIUS
REIKATU PERDAVIMAS KEICIANTIS MOKYMO CENTRO DIREKTORIUI IR

KITIEMS DARBUOTOJAMS

147. Keiðiantis Mokymo centro direktoriui, reikalq perdavimas organizuojamas Lietuvos
Respubliko s teisingumo mini sterij o s darbo re glamento nustat¡rta tvarka.

148. Keiöiantis padalinio vadovui, reikalai Mokymo centro direktoriaus isakymu
perduodami kitam darbuotojui. Paskyrus nauj4 padalinio vadovq reikalai perduodami naujai paskirtam

padalinio vadovui.
149. AtleidZiamas i5 pareigq arba perkeliamas i kitas pareigas darbuotojas privalo

perduoti materialines vertybes, kurios buvo patikötos jam atliekant pavestas pareigas ir tiesiogines

funkcijas, antspaudus ir spaudus atsakingam darbuotojui.
150. AtleidZiamas i5 pareigr¿ arba perkeliamas i kitas pareigas darbuotojas privalo

perduoti dokumentus, kuriq uZduotys nebaigtos vykdyti, ir turimas bylas, taip pat norminç ir
informacin ç medíiagq, tiesioginiam vadovui arba j o nurod¡am darbuotojui.

151. Keiöiantis darbuotojams, atsakingiems uZ konkretaus teises akto igyvendinim4 bei

tokio teisös akto igyvendinimo kontrolç, reikalq perêmimo akte nurodoma, kam pavedama toliau
vykdyti Sias funkcijas.

152. AtleidZiamam i5 pareigq, jei reikia, ir perkeliamam i kitas pareigas darbuotojui

Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus darbuotojas, atliekantis personalo administravimo

funkcijas, iteikia Mokymo centro direktoriaus isakymu patvirtintos formos atsiskaitymo lapeli.

153. Atsiskaitymas su Mokymo centru laikomas baigtu, kai atleidítíamas ar perkeliamas

i kitas pareigas darbuotojas iki isakyme nurodytos atleidimo ar perkelimo dienos Veiklos

organizavimo ir turto valdymo skyriui pateikia uZpildyt4 atsiskaitymo lapeli, uZregistruot4 Veiklos

organizavimo ir turto valdymo skyriaus darbuotojo, atsakingo uZ dokumentq valdymo

administravim?.
154. Reikalams perduoti nustatyta tvarka gali büti sudaryta komisija. I komisijos sudeti

turi büti itraukti darbuotojai, atsakingi uZ personalo valdym4, finansus ir apskait4, dokumentq

tvarkym4, informaciniq sistemq eksploatavimE, bei darbuotojai, kurie atitinkamai perduoda ir priima

reikalus. Komisija sura5o reikalq perdavimo akt4, kuritvirtina Mokymo centro direktorius.

xIV SI(YRIUS
ANTSPAUDV NAUDOJIMAS

155. Mokymo centras turi antspaudus su Lietuvos valstybès herbu. Antspaudai

naudojami teisös aktq nustaQrta tvarka:
155.1. Antspaudas su Lietuvos valstybes herbu (Nr. 1) naudojamas direktoriaus, jo

pavaduotojo ar igaliotq asmenq pasira5ytiems dokumentams wirtinti, taip pat gali büti naudojamas

Mokymo centro sudarytq ar jo oficialiai gautq dokumentq koprjtl, nuora5q ar i5ra5q tikrumui tvirtinti.
Siantspaud4 saugo Mokymo centro direktorius.

lss.2.Antspaudas su Lietuvos valstybes herbu (f{r. 2) naudojamas finansiniams

dokumentams Wirtinti. Si antspaud4 saugo ir uZ jo naudojim4 atsako Veiklos organizavimo ir turto

valdymo skyriaus pataréjas, atsakingas uZ Mokymo centro finansq valdym4 ir kontrolç.
156. Mokymo centro direktorius saugoti anstpaudus su Lietuvos valstybes herbu gali

igalioti kitus Mokymo centro darbuotojus. Siuo atveju uZ konkretaus antspaudo saugojim4 atsako

igaliotas darbuotojas.
157. Mokymo centro antspaudai su Lietuvos valstybes herbu gaminami, saugomi,

apskaitomi ir sunaikinami vadovaujantis Antspaudq saugojimo, apskaitos ir sunaikinimo tvarkos

:o-s-,B€-ng9|iig,þ*ko,*|'q*952,0jþl-¡:¡¡ ..-:,
Nr. 5-V-684 ,,Dèl Antspaudq saugojimo, apskaitos ir sunaikinimo tvarkos apra5o patvirtinimo"
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XV SKYRIUS
TARIr-YBINrU PATALPV rR TARI]-YBINTO TRANSPORTO NAUDOJTMAS

158. Mokymo centro tarnybines patalpos (darbo kabinetai, biblioteka, sporto salè, tiras,
mokymo klases ir pan.) naudojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybés ir savivaldybiq
hrto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo istatymu ir Mokymo centro direktoriaus isakymais
nustatyta tvarka.

159. Mokymo centras tarnybinius automobilius isigyja, nuomoja ir naudoja,

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1998 m. lapkriðio 17 d. nutarimu Nr. 1341 ,,Dè1

tarnybiniq lengvqjq automobiliq biudZetinese istaigose" bei jo pakeitimais, Mokymo centro

direktoriaus isakymu nustatyta tvarka ir kitais teisès aktais, reglamentuojanöiais keliq eismo saugum4

bei transporto priemoniq eksploatavim4.

XVI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

160. Sio Reglamento nuostatq laikymosi kontrolç uZtikrina Mokymo centro direktorius.
161. Padaliniq vadovai priimtus i tarnyb4 I darb4 padalinio darbuotojus su Siuo

Reglamentu supaZindina pasira5ytinai.
162. Reglamentas skelbiamas Mokymo centro intraneto svetainöje.

I
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