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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis ir siekdama uZtikrinti
(ivaZiavimo)
ir i5ejimo (i5vaZiavimo) Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos
iejimo
teisingumo ministerijos Mokymo centre (toliau Mokymo centras) kontrolç, tinkam4 Mokymo
centro kabinetuose ir patalpose esanðiq materialiniq vertybiq dokumentq ir informacijos apsaugq
bei tvark4 Mokymo centre;
1. T v i r t i n u Budejimq organizavimo tvarkos aprað4 $ridedama).
2.P r ip aL is t u netekusiu galios Mokymo centro direktoriaus20lT m. gruodZio
29 d. isakym4 Nr. V-I7L,,DèI Budejimq organizavimo tvarkos apra5o patvirtinimo".
3. P a v e d u Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus informaciniq technologijq
sistemq administratoriui Jauniui Stankeviðiui 5i isakyma paskelbti Mokymo centro interneto

-

svetainöje.

a.

I p a r e i g o j u Veiklos organizavimo ir turto valdymo

skyriaus raðtvedybos
inspektorç Dali4 Bei5ienç su Siuo isakymu Specialiqjq kompetencijq ugdymo skyriaus vir5inink4
Kast¡rti Lizün4 ir Specialiqjq kompetencijt¿ ugdymo skyriaus budetojus supaZindinti pasira5ytinai, o
kitus Mokymo centro darbuotojus supaZindinti elektroniniu pa5tu.

Direktorè

Karolina Vozbutaitö

-rymil""".

PATVIRTINTA
Kalej imq departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerij os
Mokymo centro direktoriaus
2o2o

m.bi;t;ñ JCã. i.'ky." N'. V 'k Ñ

BUDEJIMU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
L Budejimq organizavimo tvarkos

apra5as (toliau

- Tvarkos apraSas) nustato Kalejimq

departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau

- Kalejimq departamentas)
Mokymo centro (toliau - Mokymo centras) Specialiqjq kompetencijq ugdymo skyriaus budetojq
(toliau - budêtojas, budetojai) darbo organizavimo pamainos metu ir budejimq, nesant budetojo,
tvarkE.

2. Budetojai dirba pamainomis pagal Mokymo centro direktoriaus patvirtint4 menesio
darbo grafik4 (toliau darbo grafikas), kuris skelbiamas budetojq patalpoje esanðioje skelbimq
lentoje ne veliau kaip prie5 savaitg iki jo isigaliojimo. Darbo grafik4 sudarçs Specialiqjq kompetencijq
ugdymo skyriaus atsakingas darbuotojas visus darbo grafike i5vardyus darbuotojus su ðiuo grafiku
supaZindina pasiraðytinai.
3. Budetojams taikoma suminè darbo laiko apskaita. Jq darbo ir poilsio laiko reZimas
Kalejimq
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo
nustat¡rtas
centro darbo tvarkos taisyklese (toliau - Darbo tvarkos taisykles).
4. Budetojams istatymq nustat¡rta tvarka apmokama uà: darb1 nakties metu ir Svenðiq
dienomis bei kompensuojama uZ vir5yt4 darbo laik4.
5. Budetojai Mokymo centro hrrto teritorijos apsaug4 vykdo naudojantis elektroninemis
vaizdo stebejimo priemonemis Mokymo centro direktoriaus nustatyta tvarka.

-

II SKYRIUS
BUDEJIMO PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS
6. Budetojas, perduodantis budejim4, privalo:
6.1. apäiúrëti ir patikrinti administracijos ir buhalterijos pastatus:
6.1.1. i5 i5orös - ar neatidaryti langai, at néra isilauiimo poZymiq;
6.1.2. i5 vidaus ar nepaàeistos antspauduojamq kabinett¿ durq plombos, ar nera kitq
paZeidimq;

-

6.2. apäi|urëti ir patikrinti tiro pastat4:
6.2.1. ar nepaZeista tiro iejimo durq plomba ir spyna;
6.2.2. ar nepaZeista dokumentq saugyklos dury plomba;
6.2.3. apZiüreti mokymo klasiq duris, sienas, langus ir klasèse esant! inventoriq;
6.2.4. apZiüreti pastato koridorius;
6.3 . apíiurëti bendrabuðio pastat4:
6.3.1. apZiüreti pastat4 i5 Mokymo centro teritorijos puses;
6.3.2. apLitveti sanitarinius mazgus, du5o patalpas, virtuves ir poilsio kambari bei juose
esanti inventoriq;
6.3.3. patikinti sienq, langq ir dury bäklç, 5var4;
6.4. apäifireti kontroles - leidimo punkto pastat4:
6.4.1. apZiäreti mokymo klasiq duris, sienas, langus ir klasese esanti inventoriq;
6.4.2. apZiüröti pastato koridorius;
6.4.3. patikrinti ar nepaZeista sandelio dury plomba ir spyna.
6.5. apZiüreti Mokymo centro teritorij4;

L

6.6. patikrinti, ar veikia pagrindiniq vartq atidarymo-uZdarymo mechanizmas

ir valdymo

pultas;
6,7

ir

. apLinrèti atsarginius vartus;

6.8. patikrinti, ar tvarkinga prie Siuk5liq konteineriq;
6.9. Ziemos metu, esantporeikiui, nuvalyti snieg4, pabarstyti smeliu slidZius laiptus, takus
ivaZiavim4 iMokymo centro teritorij4;
6.10. patikrinti, ar nepaZeistos plombos ant deZuðiq, kuriose saugomi Mokymo centro

kabinetq (patalpq) atsarginiai raktai;
7. ApZiäredamas pastatus ir patalpas, budetojas turi patikrinti, ar nepalikta be reikalo
ijungta Sviesa, i5jungti nenaudojami elektros prietaisai, o apZiürèdamas sanitarinius mazgus
patikrinti, kad be prieZiüros nebütq palikti atsukti vandens maiðytuvai.
8. ApZiärödamas inventoriq, budetojas turi vizualiai patikrinti, ar visas bendro naudojimo
patalpose esantis inventorius (çxz.: gesintuvai, Saldytuvai ir kt.) yranepaùeistas arba nesugadintas.
9. Atlikçs visus Tvarkos apra5o 6 - 8 punktuose i5vardytus veiksmus, budetojas pasiraðo
Budejimq priemimo ir perdavimo Zurnale. Jei budetojas nustaté paZeidimq, apie tai jis sura5o
tarnybini prane5im4 ir Lodùiu informuoja budejim4 priimanti budètoj4.
10. Budetojas, priimantis budejim4, isitikinçs, kad visa dokumentacija uZpildyta
apsaugos priemones ir telefoninis rySys veikia be paZeidimq, budetojo
inZinerines-technines
teisingai,
tarnybines patalpos yra tvarkingos, kabinefi¿ raktq stende yra visi reikiami raktai, inventorius, esantis
budetojq patalpose, atitinka apraS4, pasiraðo Budejimq priemimo ir perdavimo Zurnale.
1 1. Budetojq pamainq keitimasis vyksta Darbo tvarkos taisyklése nustatytu laiku.
Perduodamas budejim4, budétojas apie paZeidimus, trukumus ir kitus ivykius informuoja Mokymo
centro vadovybç, fiksuodamas Budetojq priemimo perdavimo ùumale iformintame tarnybiniame
prane5ime. PaZeidimo, trukumo ar kito ivykio tyrimo / ðalinimo vykdymas nedelsiant nukreipiamas
atsakingiems Mokymo centro darbuotojams. Esant ypatingiems ivykiams, informacija perduodama
atsakingam Kalèjimq departamento pareigünui telefoninio ry5io, elektroninÖmis priemonemis *
naudoj ant specializuot4 programinç irang4.

-

III SKYRIUS
TAR}¡-YBOS EIGA
PIRMASIS SKIRSNIS

IEJTMO (IVAZIAVIMO) IR rsEilMO gSvaäAVIMO) KONTROLE

12.leiti i Mokymo centr4 ir i5eiti i5 jo galima tik per pagrindini lejimq, kuri kontroliuoja
budetojas, o ivaZiuoti (i5vaZiuoti) - tik per budetojo valdomus vartus.
13. Budetojas, nereikalaudamas pateikti tarnybinio (darbo) paZymejimo ar kito asmens
tapatybç patvirtinanðio dokumento, i Mokymo centr4 ileidZia:
Lietuvos Respublikos Prezidentq;
13.2. Lietuvos Respublikos Seimo Pirminink4;
I 3.3. Lietuvos Respublikos Ministr4 Pirminink4;
I 3.4. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerij os vadovybg;
1 3.5. Kalejimq departamento vadovybç;
13.6. Mokymo centro vadovybç ir kitus Mokymo centro darbuotojus;
13.7. asmenis, lydimus Mokymo centro vadovybés.
/ i5 Mokymo centro,
14. Darbuotojq iejimo (ivaZiavimo) ir iSejimo (i5vaZiavimo)
kontro lé organizuoj ama naudoj ant magnetines praÖj imo korteles.
kursantai) bei Mokymo centre
15. Mokymo centro kursantai ir klausytojai (toliau
vykstanðiq mokymo renginiq dalyviai, budötojui pareikalavus, ieidami i Mokymo centr4, privalo
pateikti tarnybini (darbo) pai:ymëjimq.
16. I Mokymo centrq, pateikg tarnybini (darbo) paZymejim1 ar kitq asmens tapatybç
1

3. 1.

i

-

-

pawirtinanti dokument4, ileidZiami

:

3

16.l.lankytojai, atvykç pas Mokymo centro darbuotoj4. Budetojas turi paskambinti tam
darbuotojui ir informuoti, kad pas j¡ atvyko lankytojas. Prireikus darbuotojas turi ateiti ir pasitikti
atvykusi tankytoja. Budetojas turi palydeti sveðius, atvykusius pas Mokymo centro vadovybç;
16.2.Kalëjimq departamento darbuotojai, atvykç sporfuoti iMokymo centro sporto salç.
Budetojai turi supaZindinti pirm4 kart4 atvykusius sportuoti asmenis su Mokymq ir treniruoöiq
vykdymo sporto saleje saugos ir sveikatos instrukcija, Mokymo centro koviniq imtyniq ir treniruokliq
sporto salese prieðgaisrinès saugos instrukcija bei uZtikrinti, kad mineti asmenys pasira5ytq
atitinkamame Zurnale. Budètojas, prie5 i5leisdamas sportavusi asmeni, turi isitikinti, ar minetas
asmuo paliko tvarkingas sporto ir treniruokliq sales;
16.3. Kalejimq departamento ir jam pavatdZiq istaigq darbuotojai, atvykç i Mokymo
centro tir4;
16.4. Kalejimq departamento

ir jam pavaldZiq istaigq darbuotojai, atvykç

i

Mokymo

centro bibliotek4;
16.5. lankytojai, atvykç pas Mokymo centro bendrabutyje gyvenanti asmeni. Budetojas
turi uZtikrinti, kad atvykusysis Mokymo centre bütq ne ilgiau kaip iki 22.00 val.;
16.6. Kalejimq departamento ir jam pavaldZiq istaigt¿ darbuotojai, atvykç i Mokymo
centro teritorijoje esanði4 valgykl4 nuo I 1.00 val. iki 14.30 val., kiti asmenys nuo 12.30 val. iki 14.30
val.;
16.7 . kiri asmenys (kurjeriai, Zurnalistai, teisesaugos institucijq, nevyriausybiniq
organizacijq atstovai ir kt.), atvykç i Mokymo centr4.
17. Budetojas asmenis, nurod¡us Sio Tvarkos apra5o 16.I - 16.7 papunkðiuose, fiksuoja
Mokymo centro lankytojq apskaitos Zurnale (1 priedas).
18. Mokymo centro darbuotojai privalo uZtikrinti, kad pas juos atvykç asmenys iki Darbo
tvarkos taisyklèse nustat¡rto darbo laiko pabaigos paliktq Mokymo centro teritorij4.
19. Nelaimes, gaisro ir kitais ypatingais atvejais i Mokymo centro teritorij4 ileidZiamos
specialiosios transporto priemones - policijos, greitosios pagalbos, prieSgaisrines saugos automobiliai.
20. Jeibudetojui kyla itarimas dèl i Mokymo centr4 ieinanðio (i5 jo iðeinanðio) asmens ar
ivaZiuojanðios (i5vaZiuojanðios) transporto priemonès, jis pastarqjq neileidZia (nei5leidZia) ir apie tai
informuoj a Mokymo centro vadovybç.

ANTRASIS SKIRSNIS
ATSARGINIU RAKTV SAUGOJIMAS IR ISDAVIMAS
21. Atsarginiai raktai nuo Mokymo centro kabinetq ir patalpq bei raktai nuo Mokymo
centro bendrabuðio kambariq yra laikomi budetojq patalpose esanöiame stende ir Mokymo centro
direktoriaus paskirto asmens metaliniu spaudu antspauduojrlmose metalinese déZutese.
22. Metalineje deZuteje Nr. 1 saugomi atsarginiai raktai nuo:
22.L Mokymo centro kabinetq ir patalpq, kuriuose saugomos materialinès vertybês ar
svarbus dokumentai (2 priedas¡. Sie kabinetai yra antspauduojami uZ juos atsakingq asmenq turimais

metaliniais spaudais;
22.2.Mokymo centro darbuotojq kabinetq (3 priedas).
23. Raktai nuo 5io Tvarkos apra5o 22.1paptxtktyje ivardytq kabinetq ir patalpq dedami i
atskirus vokus. Vokai yra uíantspauduojami Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus
ra5tvedybos inspektoriaus turimu antspaudu ,,Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos MOKYMO CENTRAS.' ir pasiraSomi uZ tuos kabinetus ar patalpas
atsakingq darbuotojq.
24. Tvarkos apra5o 22.1 papwkfyje ivardyti atsarginiai raktai gali büti paimami Siais
atvejais ir tokia tvarka:
24.1. budêtojas gali paimti raktus esant ypatingoms aplinkybems (gaisras, vandentiekio
ar Silumos sistemq avarija ir pan.) ne darbo metu ar nesant to kabineto (patalpos) darbuotojo, kad
galetq imtis neatidetiotinq priemoniq aplinkybems likviduoti. Apie ivyki jis privalo informuoti
Mokymo centro vadovybg ir to kabineto (patalpos) darbuotoj4, o apie raktr¿ paemim4 paZymêti
Atsarginiq raktq i5davimo Zurnale ir pasira5yti jame (4 priedas);

4

24.2. prireikus budetojas gali paimti raktus ir perduoti juos ne to kabineto ar patalpq
darbuotojui tik leidus Mokymo centro vadovybei. Perduodamas atsarginius raktus, budetojas privalo
apie tai paZymeti Atsarginiq raktq i5davimo Zurnale, o asmuo, kuriam i5duodami raktai, privalo
Zumale pasira5yti. Atrakinant kabinet4 ar patalpas, turi dalyvauti budetojas ir asmuo, kuriam
i$duodami raktai. I5ejçs i5 kabineto þatalpos), budetojas privalo duris uZantspauduoti budetojq
turimu metaliniu spaudu, o apie iejim4 i kabinet4 Oatalpq) ira5yti Budejimq priemimo ir perdavimo
Zumale;

i

24.3. grqþinamus raktus budetojas turi vel ldeti atitinkam4 vok4. Budetojas turi
pasira5yti ant voko, nurodydamas raktq paemimo dat4. Atejçs i darb4 darbuotojas, nuo kurio kabineto
ar patalpos buvo paimti raktai, vok4 i5 naujo pateikia Veiklos organizavimo ir hrto valdymo skyriaus
ra5tvedybos inspektoriui uZantspauduoti ir ant j o pasira5o.
25. Budetojas raktus nuo Sio Tvarkos apra5o 22.2 papunktyje ivardytq kabinetq ne darbo
metu ar nesant to kabineto darbuotojo gali paimti esant ypatingoms aplinkybems (gaisras,
vandentiekio ar Silumos sistemq avarija ir pan.), kad galetq imtis neatideliotinq priemoniq
aplinkybems likviduoti. Apie ivykijis privalo informuoti Mokymo centro vadovybç ir to kabineto
darbuotoj4. Prireikus paimti raktus ir perduoti juos ne to kabineto darbuotojui budetojas gali tik
suderinçs su Mokymo centro vadovybe.
26. Metalineje deZuteje Nr. 2 saugomi atsarginiai raktai nuo:
26.1. Mokymo centro bendrabuðio kambariq (5 priedas);
26.2.Mokymo centro patalpq ir kitq rakinamq objektq (6 priedas).
27. Raktus nuo 5io Tvarkos apra5o 26.1 papunktyje ivardyfq bendrabuõio kambariq,
atvykus naujai kursantq grupei ar apgyvendinant kitus Mokymo centro bendrabutyje gyvensianðius
asmenis, paima Mokymo organizavimo skyriaus patarèjas, atsakingas uZ kursantq (kitq asmenq)
apgyvendinim4 bendrabutyje, jo nesant - Mokymo centro budetojai. I5vykus kursantams (pasibaigus
*oky-urnr) ar kitiems bendrabutyje gyvenusiems asmenims, raktai nuo bendrabuðio kambariq
grqùinarni atgal ideZutç Nr. 2.
28. Kad kambario raktu galetq naudotis visi to kambario gyventojai, jie, i5eidami i miest4
aÍ pan., rakt4 turi palikti budetojq tarnybos poste esanöiame tam skirtame stende.
29. GryZinus Sio Tvarkos apra5o 22 ir 26 punktuose nurodytus raktus, deZutes vel
uZantspauduojamos. Jei Mokymo centro direktoriaus paskirto asmens nÖra, deZutes laikinai
uZantspauduoj amos budetoj q turimu metaliniu spaudu.
30, Stende laikomq raktq sqraðas pateikiamas 5io Tvarkos apra5o 7 priede.
31. Budètojai turi uZtikrinti, kad raktai i5 stendo butq paimami ðiais atvejais ir tokia tvarka:
31.1 . budetojas gati paimti raktus tvarkai Mokymo centre uZtikrinti;
31.2. Mokymo centro darbuotojai raktus gali paimti tik tais atvejais, jei iatitinkamas
patalpas jiems reikia patekti vykdant pareigas. Apie tai jie turi informuoti budetoj4;

Mokymo centro kursantams

ar kitiems

besimokantiems asmenims,
pageidaujantiems ne pamokq metu dirbti kompiuteriq klaseje, raktus nuo Sios klases budetojas
31.3.

i5duoda asmeni uZra5çs Naudojimosi kompiuteriq klase apskaitos Zurnale (8 priedas)'

IV SI(YRIUS
po
DARBo vALANDU, Porr,slo IR SvnNcry DIENOMIS
BUDEJTM9 rvARKÄ
32. Po darbo valandq, nustat¡rtq Darbo tvarkos taisyklese, budetojas privalo:
32.1. priimdamas perduodamus saugoti kabinetus, kuriuose irengta apsaugos signalizacija,

patikrinti, ar atitinka Zurnale iraõytas perdavimo (priemimo) saugoti laikas, ir pasiraõyti;
32.2. apeiti ir apZiüreti, ar visi kabinetai þatalpos), kurie turi büti antspauduojami
atsakingq asmenq turimais metaliniais spaudais, yra uZantspauduoti. Pastebejçs neuZantspauduot4
kabinet4'@atalp4), privalo ji uZantspauduoti budetojt¿ turimu metaliniu spaudu ir apie tai ira5yti
Budejimq priemimó ir perdavimo Zumale bei informuoti uZ t4 kabinetq (f)atalpq) atsaking4
darbuotoj4;

5

32.3. patíÞ,tinti, ar nepalikta be reikalo üungta Sviesa, ar iõjungta organizacine technika,
ar be prieZiüros nepalikti atsukti vandens maiðytuvai;
32.4. uÍ:rakinti administracijos ir tiro pastatq duris;
32.5. periodi5kai (ne reðiau kaip kas 2 valandas) tikrinti Mokymo centro teritorijq,
uZtikrindamas tvark4 ir drausmç Mokymo centro bendrabutyje;
33. Büdamas Mokymo centro teritorijoje, budetojas privalo su savimi tureti belaidi
telefon4, kuriame imontuotas i5kvietimo pultelis, tiesiogiai pajungtas su Mokymo centro budetojq
patalpose bei i5 Mokymo centro lauko puses irengtu centriniu i5kvietimo valdymo bloku.
i5kvietimo pulteli, budetojas nedelsdamas privalo griZti prie
34. Gavçs signal4
pagrindinio i Mokymo centr4 iejimo (iõejimo) durq ar prie pagrindiniq iMokymo centr4 ivaZiavimo
(i5vaZiavimo) vartq ir Sio Tvarkos apraËo 16.2 ir 16.5 papunköiuose nustaf¡rta tvarka ileisti ar i5leisti
asmenis ar transporto priemones.
3 5. Suveikus apsaugos signalizacij ai, budetoj as privalo :
35.1. patikrinti ir nustatyti apsaugos signalizacijos suveikimo prieZastis, apZiuredamas
perimto saugoti kabineto duris ir langus i5 i5ores. Jei tokiu büdu apsaugos signalizacijos suveikimo
prieZasties nustaqrti nepavyksta, i5kviesti atsaking4 uZ kabineto perdavim4 saugoti darbuotoj4 ir, jam
dalyvaujant, apZiüreti perimt4 þerduot4) saugoti kabinet4 i5 vidaus;
35.2. apie apsaugos signalizacijos suveikim4 ira5yti Apsaugos priemoniq gedimq
(suveikimq) apskaitos Zurnale (9 priedas) bei paZymeti apie tai, perduodant budejim4 Budejimq
priemimo ir perdavimo Zurnale iformintame tarnybiniame prane5ime.
36. Budetojas, pastebejçs paZeistas Mokymo centro antspauduotq kabinetq (patalpq)
plombas, nedelsdamas turi informuoti Mokymo centro vadovybç, o pastebejçs isilauZimo iperimtus
Mokymo centro vadovybç ir prane5ti bendruoju pagalbos
saugoti kabinetus þatalpas) pedsakus
telefonu
tel.lt2.
37. Pastebejçs, kad kursantai arba klausytojai galimai paäeidùia Mokymo centro
bendrabuöio taisykliq reikalavimus, budetojas informuoja Mokymo organizavimo skyriaus patarëiq.
38. Poilsio ir Svenðiq dienomis Mokymo centro pastatq durys laikomos uZrakintos vis4
laik4, i5skyrus bendrabuðio, jeigu jame lieka gyvenantys asmenys.

i

-

-

V SKYRIUS
BUDETOJO FUNKCIJU ATLIKIMAS, NESANT BUDETOJO
39. Nesant budötojo (atostogos, liga

ir kiti atvejai), jo funkcijas gali büti pavesta atlikti

kitam Mokymo centro darbuotojui, kurio pareigybes apraðyme yra nustatyta tokia funkcija.
40. Darbuotojas, atliekantis budetojo funkcijas, turi vykdyti Specialiqjq kompetencijq
ugdymo skyriaus budetojo pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas, Siame Tvarkos apra5e ir kituose
Mokymo centro vidaus tvark4 reglamentuojanðiuose teises aktuose budetojams nusta$rtas pareigas.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
41. Siame Tvarkos apra5e nustatytq reikalavimq vykdymq :uätikl-ina Specialiqjt¡
kompetencijq ugdymo skyriaus virðininkas.
42. Nustatgs Sio Tvarkos apra5o reikalavimq paåeidimus, Specialiqjq kompetencijq
ugdymo skyriaus virðininkas apie juos ra5tu informuoja Mokymo centro direktoriq.
43. Sio Tvarkos apra5o reikalavimq vykdym4 kontroliuoja Mokymo centro direktorius.
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Budej imq organizavimo tvarkos apra5o

I

priedas

(Molcymo centro lankytojq apskaitos Zurnalo forma)

KALEJIMV DEPARTAMENTO PRIE
LIETTIVOS RESPTJBLIKOS TEISINGT]MO MINISTERIJOS
MOI(YMO CENTRAS
MOI(YMO CENTRO LAIIKYTOJU APSKAITOS zUnNnr,¡.S
Eil.

Nr.
t

Data

Atvykimo

Atvykusio âsmens

laikas

vardas ir pavardè

I5 kur atvyko
3

4

2

iajeva

1_Ð.

t t 3e

+

ok-þ

Pas

þ

(kokiu

tikslu) atvyko
6

Budétojo vardas ir t5vykimo
Atvykusio
Automobilio
laikas
markè. valst. Nr. asmens para5as pavardê, para5as
7

x

9

10

Budètojo
paraSas

Budej imq organizavimo tvarkos apra5o

2 priedas

MOKYMO CENTRO KABINETU IR PATALPU, KURIUOSE
SAUGOMOS MATERIALINES VERTYBES AR SVARBÜS DOKUMENTAIO
s4RAsAS
1. Kabinetai

ir patalpos, kuriuose yra svarbüs dokumentai:

1.1. Mokymo centro direktoriaus kabinetas;
1.2. Veiklos organizavimo

ir turto valdymo skyriaus patarejo / personalo inspektoriaus

(personalo) kabinetas;
1.3. Veiklos organizavimo

ir turto valdymo skyriaus patarejo / buhalterio (buhalterijos)

1,4. Veiklos organizavimo

irturto valdymo skyriaus ra5tvedybos inspektoriaus kabinetas;

kabinetas;
1.5. dokumentq saugykla.

2. Patalpos, kuriose saugomos materialinès vertybés:
2.1 . tiras;
2,2. sporto inventoriaus patalpa;
2.3. biblioteka;
2.4. patalynes ir mink5to inventoriaus sandÖlis;
2.5. ükiniq priemoniq ir kanceliariniq prekiq sandelis
2.6. Mokymo centro garaíai.
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Vciklos orgfrizavimo lr turto
valdynrosHriaus vedljas
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Specialiqiq kompercncijq ugdymo
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Zana Mitiaieva

drÅol ö6-10

Budéj imq organizavimo tvarkos apra5o

3 priedas

MOKYMO CENTRO DARBUOTOJU KABINETV
SARASAS
Eil.
Nr.

Kabineto pavadinimas

Kabineto Nr.

Kontrolèsleir imo punktas
I
2.

3.

4.
5.

Mokymo organizavimo skyriaus
darbuotoiu kabinetas
Veiklos organizavimo ir turto
valdymo skyriaus turto valdymo
specialisto kabinetas
Veiklos organizavimo ir turto
valdymo skyriaus informaciniq
technologijq sistemos
adm ini stratoriaus kabinetas
Veiklos organizavimo ir turto
valdymo skyriaus vedéio kabinetas
Veiklos organizavimo ir turto
valdymo skyriaus teisininko

205

212

213

2t4
202

kabinetas

Tiro nastatas
6.

7.

8.

Specialiqj q kompetencijq ugdymo
skyriaus destanðiq specialistq
kabinetas
Specialiqj q kompetencij q ugdymo
skyriaus déstanðiq specialistq
kabinetas
Specialiqj q kompetencijq ugdymo
skyriaus destanðiq specialistq
kabinetas

307

309

311

Bendrabuðio pastatas
9.
10.

Mokymo or garizavimo skyriaus
pataréio kabinetas
Specialiqjq kompetencijq ugdymo
skyriaus destanðir¿ specialistq

101

r02

kabinetas

l1
12.
13.

14.

Administraciios pastatas
t02
Mokymo organizavimo skyriaus
vedèio kabinetas
Mokymo organizavimo skyriaus
darbuotoiu kabinetas
Mokymo organizavimo skyriaus
metodininko kabinetas
Mokymo organizavimo skyriaus
metodininko kabinetas

rwt/
liajeva

103
105
108

Pastabos

Budej imq organizavimo tvarkos apra5o

4 priedas

(Atsarginiq raktq iSdavimo Zurnalo forma)

KALEJIMU DEPARTAMENTO PRIE
LIE TTIVOS RES PUBLIKOS TEISINGTJMO MINISTERIJOS
MOKYMO CENTRAS

ATSARGINIU RAKTU ZURNALAS

Eir.

Nr.
1

Data / laikas
2

Raktus paèmusio
asmens vardas,
oavardè

Kabineto þatalpos)
numeris

Raktus iõdavç asmuo

3

4

5

ugdYmo
BneeinlíÚrl komPctencijq

skvrilUffirt!tts{ú*

/l-&Ê

c--3'a-q

ffit$t:Sä^ju-

'06'ro

Raktr¡ gr4ãinimo Zyma
(laikas, budètojo

Pastabos

paraSas)
6

n

Budèj imq organizavimo tvarkos apra5o

5 priedas

MOI(YMO CENTRO BENDRABUðIO KAMBARIU
sARAsAS

l.I

aukitøs:
1.1. 103 kambarys;
1.2. 104 kambarys;
1.3. 105 kambarys;
1.4. 106 kambarys;
1.5. 107 kambarys;

1.6.

108 kambarys.

2.II

aukítasz
2.1. 201kambarys;

2.2. 20zkambarys;
2.3. 203 kambarys;
2.4. 204 kambarys;
2.5. 205 kambarys;
2.6. 206 kambarys, WC;
2.7. 207 kambarys;
2.8. 208 kambarys;
2.9. 209 kambarys;
2.10.210 kambarys.
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Specíali¿iq kompctcnciiq ugdyfitü

*kyríau/,{i rsinfikas

Luko

rc'/
?-D-'14 ^t"F=
ë"-SÐ

vcrlÚ¡a

Lana

4."

Budejimq organizavimo tvarkos apra5o
6 priedas

MOKYMO CENTRO PATALPU IR KITV RAKINAMV OBJEKTU
SARASAS

1. Kontrolès-leidimo punktas:
1.

L telekomunikacijos patalpa;

1.2. valgykla (3 patalpos).

2. Tiro pastatas:
2.1. Silumos mazgas;
2.2. elektros skydelis.
3. Bendrabuðio pastatas

- elektros

skydine.

4, Garaäaiz
4.1. Garaùas Nr. l;
4.2. Ganùas Nr. 2.

.,iïi\' rììo
Speciâl¿qþ koppctenoliq u6dynro
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Budéjimq darbo organizavimo tvarkos apraðo
7 priedas

STENDE LAIKOMU RAKTV S^TRASAS

L. Kontrolès-leidimo punktas:
1. pagrindinis iejimas;
1.2. budetojq patalpos (tarnybos postas, buitine ir persirengimo patalpa, darbo kabinetas);
1.

1.3. i5ejimas i Mokymo centro teritorij4 (i5 budetojq dalies);
1.4. i5ejimas i Mokymo centro teritorij4 þrie Specialiqjq kompetencijq ugdymo skyriaus
destanðiq specialistq kabineto);
1.5. l-a mokymo klasè;
1.6. kompiuteriq klasè;
1.7. mokymo kameros (1
1.8. pagalbine patalpa;

ir 2);

l.9. i5ejimas iMokymo centro teritorij4

(i5 pusrtisio);

1.10. iejimas ibibliotekos ir valgyklos koridoriq.

2. Pagrindiniai vartai.
3. Tiro pastatas:
3.1. iejimas itiro pastat4;
3.2.2-amokymo klase;
3.3. 3-ia mokymo klase;
3.4. mokymo kamera;
3.5. pagalbinè patalpa.
4. Sporto salê:
4.1. iejimas isporto sales pastat4;
4.2. pagalbinê patalpa.
5. Bendrabuðio pastatas:
5.1. lejimai i bendrabuti;
5.2. rüsys;
5.3. dZiovykla;
5.4.

I

aulcitas:

5.4.1,. virtuve;

5.4.2. poilsio kambarys;
5.5. II auldtas - virtuvê.
6. Administracijos pastatas:
6.l. iejimas i Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriq (buhalterija);
6.2. ièjimas i administracijos dali.
7. Atsarginiai vartai.
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Budej imq organizavimo tvarkos apra5o
8 priedas

(Naudojimosi kompiuteriq klase apskaitos Zurnalo forma)

KALEJIMU DEPARTAMENTO PRIE
LIETTIVOS RES PIJB LIKOS TEISINGUMO MINIS TERIJOS
MOKYMO CENTRAS
NAT]DOJIMOSI KOMPIUTERIU KLÄ.SE APSKAITOS ZURNALAS
Rakto
i5davimo data

ir laikas

Kompiuterio, kuriuo
buvo naudotasi,
inventorinis Nr.

.,,,',",'S, flrn¡rouimo skvriaus

::;;mí
å,,ø}f-.qo-+o

Budêtojo vardas

ir

para5as

pavardê,

Budejimq organizavimo
tvarkos apra5o
9 priedas

(Apsaugos priemoniq gedimq (suveikimr¡) apskaitos Íurnalo forma)

KALEJIMU DEPARTAMENTO PRIE
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
MOKYMO CENTRAS

FIZINES APSAUGOS PRIEMONIV GEDIMU (SUVEIKIMV) APSKAITOS
ZURNALAS

Eil.
Nr.

I

Gedimo
(suveikimo)
data ir laikas

Pastatas, patalpos numeris

t

Snecia!iltiD komPclcncii g ugdY

Budètojo vardas ir pavardè,
paraSas
4

3

rr
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Pastabos
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