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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis ir siekdamauítiþ,rinti
bendrqjq vidaus tvarkos reikalavimq vykdym4:

1.T v i r t i n u Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos Mokymo centro darbo tvarkos taisykles þridedama).

2.P r ip ai, i s t u netekusiu galios Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos Mokymo centro 2018 m. kovo 29 d. isakym4 Nr. V-42 ,,Del Kalèjimq
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijps Mokymo centro darbo tvarkos
taisykliq patvirtinimo".

3. P a v e d u Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus informaciniq technologijq
sistemq administratoriui Jauniui Stankeviöiui 5i isakym4 paskelbti Mokymo centro interneto
svetaineje.

4. I p a r e i g o j u Veiklos organizavimo ir hrto valdymo skyriaus ra5tvedybos
inspektorç Dali4 Bei5ieng su Siuo isakymu Mokymo centro darbuotojus supaZindinti elektroniniu
paStu.
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PATVIRTINTA
Kalejimq departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijor
Mokymo centro direktoriaus u r
2020 m. rugsêjo Å d,. lsakymu Nr. V*€4

KALEJIMV DEPARTAMENTO
PRIE LIETWOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

MOKYMO CENTRO DARBO TVARKOS TAISYKLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo
centro darbo tvarkos taisykles (toliau - Darbo tvarkos taisykles) reglamentuoja Kalejimq
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau - Kalejimq departamentas)
Mokymo centro (toliau - Mokymo centras, istaiga) bendrqj4 vidaus tvark4, kurios tikslas - sukurti
edukacinç ir palanki4 akademiniam darbui aplink4, daryti teigiam4 itak4 Mokymo centre dirbanðiq
asmenq elgesiui.

2. Darbo tvarkos taisykles parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tamybos
statutu (toliau - Statutas), Lietuvos Respublikos valstybes tarnybos istatymu (toliau - Valstybés
tarnybos istatymas), Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (toliau - Darbo kodeksas), Lietuvos
Respublikos darbuotojq saugos ir sveikatos istatymu (toliau - Darbuotojq saugos ir sveikatos

istatymas), Lietuvos Respublikos Vyriausybës2017 m. birZelio 21 d. nutarimuNr. 496 ,,Dël Lietuvos
Respublikos darbo kodekso igyvendinimo", Pavyzdinemis valstybés institucijq ir istaigr¿ vidaus
tvarkos taisyklemis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2006 m. vasario 28 d. nutarimu
Nr. 200 ,,Del Pavyzdiniq valstybes institucijq ir istaigq vidaus tvarkos taisykliq patvirtinimo", ir
Pataisos pareigrlnq rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklömis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos teisingumo ministro 2019 m. sausio 3 d. isakymu Nr. 1R-6 ,,Del Pataisos pareigünq
pareigybiq poreikio nustatymo metodikos ir Pataisos pareigünq rengimo ir tarnybos organizavimo
taisykliq pawirtinimo" (toliau - Pataisos pareigänq rengimo ir tamybos organizavimo taisykles).

II SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS IR ATLEIDIMAS

*,**O"S SKIRSNIS
MOKYMO CENTRO PERSONALAS

3. Mokymo centre dirba statutiniai valstybes tarnautojai (toliau pareigrlnai) ir
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau karhr - darbuotojai, personalas).

4. Pareigünq tarnyba Kalejimq departamente ir jam pavaldZiose istaigose organizuojama
statutinès drausmès pagrindais ir reglamentuojama istatymuose, Statute ir kituose teises aktuose,

darbuotojq, dirbanðiq pagal darbo sutartis, Darbo kodekse ir kituose darbo santykius
reglamentuoj anðiuose teises aktuose.

ANTRASIS SKIRSNIS
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DARBUOTOJU PRIEMIMO IR ATLEIDIMO TVARKA

5. I pareigunq pareigas priimama organizuojant atrank4. Asmenq atrankq i pareigrlnq
pareigas atlieka atrankos komisija. Atrankos komisijos nariais gali büti skiriami tik tie asmenys, kurie
yra i5klausç mokymo atrankos klausimais program4.

6. I darbuotojq, dirbanðiq pagal darbo sutartis, pareigas priimama Darbo kodekso nustat¡rta
tvarka. Darbdavio ir darbuotojo susitarimas lforminamas darbo sutartimi.

7. Mokymo centre gali büti sudaromos Siq rüSiq darbo sutartys:
7.1. neterminuotos;
7.2. terminuotos;
7.3. laikinojo darbo;
7 .4. projektinio darbo;
7.5. darbo vietos dalijimosi.
8. Darbo sutartis sudaroma pagal Lietuvos Respublikos socialinês apsaugos ir darbo

ministro patvirtint4 pavyzdinç darbo sutarties form4. Iki darbo sutarties sudarymo, darbuotojui
pateikiama informacija (prane5imas) apie sutarties ir darbo s4lygas.

9. Darbuotojas ir Mokymo centro direktorius gali sulygti del darbo funkcijq vykdymo
nuotoliniu budu, naudojant informacines technologijas. Darbo nuotoliniu büdu tvark4 nustato
Mokymo centro direktorius.

10. Darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, taikomos Statuto nuostatos:
10.1. asmuo nelaikomas nepriekaiðtingos reputacijos, jeigu jis:
10.1 .1. pripaZintas kaltu del tyðinio nusikaltimo padarymo, nesvarbu, ar teistumas i5nyko,

ar yra panaikintas, arba pripaZintas kaltu del kitos nusikalstamos veikos padarymo ir nuo teismo
nuosprendZio isiteisejimo dienos nepraèjo 5 metai, arba turi teistum4 del padaryto nusikaltimo;

10.2. asmenq tikrinimas vykdomas:
l0.2.L ministro nustat¡rta tvarka asmuo tikrinamas valstybes informacinese sistemose ir

registruose (prireikus - ir kriminalines Zvalgybos subjektq informacinèse sistemose);
10.3. ipareigas negali büti priimtas asmuo:
1 0.3 . 1 . kuris yra itaúamas arba kaltinamas nusikalstamos veikos padarymu;
10.3.2. kuris skiriamas ipareigas statutineje istaigoje, kurioje pareigas eina jo sutuoktinis,

sugyventinis (partneris), artimasis giminaitis (artimaisiais giminaiðiais laikomi tiesiosios linijos
giminaiðiai iki antrojo laipsnio imtinai (tévai (iteviai) ir vaikai (ivaikiai), seneliai ir vaikaiðiai) ir
Sonines linijos antrojo laipsnio giminaiðiai (broliai (ibroliai) ir seserys (iseseres) (toliau - asmens
artimasis giminaitis) ar asmuo, su pareigünu susijçs svainystes rySiais (svainystè yra santykis tarp
vieno sutuoktinio ir antro sutuoktinio giminaiðiq (posünio, podukros, patevio, pamotès, uo5ves,

uoSvio, Lento,marðios) bei tarp abiejq sutuoktiniq giminaiðiq (vyro brolio ar sesers ir Zmonos brolio
ar sesers, vyro tevo ar motinos ir Zmonos tevo ar motinos) (toliau - asmuo, su pareigünu susijçs
svainystes ry5iais), jeigu jie pagal einamas pareigas bütq susijç tiesioginio pavaldumo santykiais;

10.3.3. draudZiama priimti asmeni, kurio sutuoktinis, sugyventinis þartneris), artimasis
giminaitis ar su kuriuo svainystes ry5iais susijçs asmuo yra laikomas tardymo izoliatoriuje ar pataisos

lstaigoje arba jo prieZiür4 vykdo probacijos tamyba ir tai gali sukelti vie5qjq ir privaðiq interesq
konflikt4.

11. Paskirtam ipareigas darbuotojui pradedama pildyti asmens byla ir i5duodamas

identifïkavimo dokumentas - atitinkamas paZymejimas. Taip pat darbuotojui yra iðduodama

magnetinio praejimo kortelç, o jei yra poreikis, ir magnetinio pravaùiavimo kortele.
12. Identifikavimo dokumentas ir magnetines praöjimo þravaZiavimo) kortelös

iSduodamos:
12.1. pareigünui - tarnybini paZymêjimq iSduoda ir apskaito Kalejimq departamentas,

magnetines praejimo (pravatiavimo) korteles i5duoda Veiklos organizavimo ir turto valdymo
skyriaus darbuotojas, atsakingas uZ turto valdym4. Gavus korteles pasira5oma tam skirtame Zurnale.

12.2. darbtotojui, dirbanðiam pagal darbo sutarti, nustatytos formos darbo paZymejim4
(1 priedas) iõduoda Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus darbuotojas, atsakingas uZ
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personalo administravim4 (toliau - personalo darbuotojas), o magnetines praejimo (pravaZiavimo)
korteles i5duoda Veiklos organizavimo ir hrto valdymo skyriaus darbuotojas, atsakingas uZ turto
valdym4. Gavus Siuos dokumentus, pasira5oma tam skirtuose Zurnaluose.

13. Sie paåymejimai registruojami Darbo paZymejimq registre (2 priedas). PaZymejim4
kiekvienas darbuotojas darbo metu darbo vietoje ar iðvykçs darbo reikalais privalo tureti su savimi ir
saugiai laikyti. Praradus paZymejimq, apie tai nedelsiant turi btiti ra5tu informuojamas Mokymo
centro direktorius.

14. Darbuotojo asmens bylos turinl ir jos pildymo taisykles nustato Lietuvos Respublikos
teisingumo ministras.

15. Siekiant, kad priimti darbuotojai per kuo trumpesni laik4 igytq gerosios patirties ir
praktikos darbo vietoje priskirtoms funkcijoms vykdyti, jiems taikomas adaptacijos procesas

(iSskyrus Mokymo centro vadovybg ir strukttiriniq padaliniq vadovus). Adaptacijos proceso

organizavim4 ir vykdym4 nustato Mokymo centro direktorius.
16. Pareigänai i5 tarnybos atleidZiami Statuto nustatyta tvarka, darbuotojai, dirbantys pagal

darbo sutartis - Darbo kodekso nustatyta tvarka.
17. Asmens priemimas i pareigas, perkelimas i kitas pareigas ir atleidimas i5 jq (iSskyrus

Mokymo centro direktoriaus) iforminamas Mokymo centro direktoriaus isakymu.
18. AtleidZiamam i5 pareigr¿ darbuotojui personalo darbuotojas i5duoda Atsiskaitymo lap4

(3 priedas). AtleidZiamas i5 pareigr¿ darbuotojas privalo ne veliau kaip atleidimo dien4 grqzinti darbo
pradZioje Mokymo centro i5duot4 identifikavimo dokument4, magnetines korteles, kitus dokumentus
bei darbo priemones, kurias jis turejo eidamas pareigas, pareigUnai - grqùinti tarnybinç uniform4,
kurios dèvejimo terminas nèra pasibaigçs. Surinkçs Atsiskaitymo lape nurodyq atsakingq asmeil¿
para5us, atleidäiamas i5 pareigq darbuotojas pasira5o Atsiskaitymo lape ir pateikia ji Veiklos
organizavimo ir turto valdymo skyriaus ra5tvedybos inspektoriui uZregistruoti. Mokymo centras

atsiskaito su atleidZiamu i5 pareigq darbuotoju tik Siam visi5kai atsiskaiöius su Mokymo centru.

III SKYRIUS
BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

19. Mokymo centre turi büti uZtikrinta auk5ta darbo bei elgesio kultura, maksimalus
demesys kursantams, klausytojams ir lankytojams, Mokymo centre turi büti vengiama triuk5mo,
palaikoma dalykine, mokymo istaigai büdinga darbo atmosfera. Mokymo centro darbuotojai turi
elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptamaujamaisiais ir kitais asmenimis.

20. Priimant i darb4 asmeni, ji pasira5ytinai supaZindina:
20.1. tiesioginis vadovas - su padalinio, ikuri priimamas dirbti, nuostatais, pareigybes

apraðymu, Siomis Darbo tvarkos taisyklemis ir kitais Mokymo centro vidaus tvark4
reglamentuojanðiais teises aktais bei kitais teisès aktais, susijusiais su vykdomomis funkcijomis, bei

i5ai5kina jo teises ir pareigas;

20.2. Mokymo centro atsakingi darbuotojai - su Mokymo centro gaisrines saugos

instrukcija bei kitomis saugos ir sveikatos darbe instrukcijomis;
20.3. Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus ra5tvedybos inspektorius - su

isakymu del priemimo i darb4.
21. leiti i Mokymo centro teritorij4 ir i5eiti ið jos galima tik per pagrindini iejim4, o

ivaZiuoti ir iSvaZiuoti - tik per pagrindinius vartus, naudojant magnetines praejimo ir pravaZiavimo

korteles, Mokymo centro direktoriaus nustatyta tvarka. Esant tarnybiniam bütinumui (sugedo

pagrindiniai vartai ar kt.), naudojamasi atsarginiais vartais.
22. Darbuotojams draudZiama darbo metu büti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo

narkotiniq ar toksiniq medZiagr¿. Darbuotojq neblaivumo nustatymo procedära atliekama Lietuvos
Respublikos Vyriausybes ir Mokymo centro direktoriaus nusta$rta tvarka.

23. Visose patalpose turi büti grieLtai laikomasi gaisrinös saugos reikalavimq.
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24. Mokymo centro teritorijoje rukyti leidùiana tik tam skirtoje, specialiai irengtoje ir
paZymetoje vietoje. Mokymo centro patalpose, kitose vietose, taip pat ir tarnybinèse transporto
priemonèse rDkyti dr audäiatna.

25. Darbuotojai turi saugoti ir tausoti Mokymo centro hrt4, rupestingai su juo elgtis.
Pastebejç sugadint4 ar sulüZusi inventoriq arba techninius nesklandumus, apie tai turi informuoti
Specialiqjq kompetencijq ugdymo skyriaus budètoj4, atsaking4 uZ Mokymo centro frzinç apsauga
(toliau - budètojas). Budetojas gedimus ar techninius nesklandumus frksuoja tam skirtame Zurnale.

26. Darbuotojams draudZiama darbo laiku uZsirakinti darbo patalpose, i5skyrus tuos
atvejus, kai teises aktuose nustatyta kitaip.

2T.Kabineto raktus gali turêti tik tie darbuotojai, kurie jame dirba. Perduoti raktus kitiems
asmenims draudLiana i5skyrus atvejus, kai nurodo Mokymo centro direktorius.

28. Mokymo centro kabinetus ir patalpas, kuriuose saugomos materialinês vertybês ar ypað

svarbüs dokumentai, uZ juos atsakingi darbuotojai po darbo valandq privalo uZrakinç uZantspauduoti
turimais metaliniais spaudais.

29. Atsaryiniai kabinetq ir patalpq raktai yra budetojq patalpose. Atsarginiai raktai
i5duodami Mokymo centro direktoriaus nustatyta tvarka.

30. Darbuotojai turi uZtikrinti, kad jq darbo vietoje pa5aliniai asmenys bütq tik darbuotojui
esant.

31. Mokymo centro elektroniniais rySiais, programine iranga, organizacine technika,
kanceliarinemis ir kitomis priemonèmis personalas gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.
Darbuotojai privalo riboti pokalbiq telefonu trukmg: pokalbiai turi büti konkretüs ir trumpi. Pagal
galimybç rekomenduojama keistis informacija elektroniniu pa5tu. Naudojimosi informacinemis
technologij omis tvark4 nustato Mokymo centro direktorius.

32. Personalas turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, tarnybini transport4,

elektros energij4 ir kitus materialinius Mokymo centro i5teklius. Darbuotojas, po darbo valandq
paskutinis i5einantis i5 savo darbo kabineto, turi uZdaryti langus, i5jungti bendro naudojimo
kompiuterinç technik4, Svies4 ir uZrakinti duris.

33. Mokymo centro patalpos, kuriose irengta apsaugine signalizacija, perduodamos saugoti

budetojams Mokymo centro direktoriaus nustatyta tvarka.
34. Kompiuteriq, rySiq technikos prieZiur4 bei remont4 ir taikomosios programinès irangos

diegim4 organizuoja ir Siuos darbus atlieka tik atsakingi ui, tai Mokymo centro darbuotojai arbaui,
5i4 veikl4 atsakingas juridinis asmuo.

IV SKYRIUS
BENDROSIOS DARBUOTOJU PAREIGOS IR TEISES

35. Mokymo centro darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Mokymo centr4.
36. Darbuotojai, vykdydami savo pareigas, privalo vadovautis Siomis nuostatomis:
36.1. laiku ir tiksliai vykdyti savo tiesioginio vadovo teisétus nurodymus ir pavedimus;
36.2. gilintis i atliekamq darbq esmç, vengti skubotumo ir pavir5utini5kumo, taéiau

nevilkinti atliekamq darbq;
36.3. siekti, kad rengiami dokumentai atitiktq istatymq bei kitq teisés aktq rengimo

reikalavimus;
36.4. laik¡is darbuotojq asmens duomenq saugojimo politikos bei informaciniq ir

komunikaciniq technologrjq naudojimo bei darbuotojq stebesenos ir kontroles darbo vietoje tvarkos;
36.5. laikytis Mokymo centro lygiq galimybiq politikos;
36.6. vadovautis Mokymo centre veikianðia kokybes vadybos politika;
36.7. büti teisingi, ne5ali5ki bei uZtilainti, kad visi priimami sprendimai bütq teiseti;
36.8. nuolat tobulinti savo kvalifikacij4, gilinti teorines Zinias ir praktinio darbo igtidZius,

skirti laiko bendrajai, profesinei bei kulturinei savi5vietai;
36.9. uí:tiþ,,rinti, kad darbo vieta visada bütq Svari ir tvarkinga.
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37. Darbuotojai darbo metu turi büti tvarkingos iðvaizdos, jq apranga - Svari, dalykinio
stiliaus,

38. Darbuotojai, tiesiogiai neaptamaujantys pilieðiq ir kitq asmenq, taip pat
nedalyvaujantys posedZiuose, komisijq ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu lstaigai,
paskutinç savaites darbo dien4 gali deveti tvarkingus laisvalaikio stiliaus drabuZius.

39. Mokymo centro direktorius, strukttirinio padalinio vadovas kurio nuomone, darbuotojo
apranga ir i5vaizda neatitinka 37 punkto reikalavimq, ipareigoja darbuotoj qateityje rengtis ir tvarkytis
tinkamai.

40. Darbuotojams darbo metu draudùíama vartoti necenzürinius ZodZius ir posakius,
seksualiai priekabiauti, laikyti necenzürinio arba Zeminanðio asmens garbç ir orum4 turinio
informacij 4 darbo vietoj e.

41. Darbuotojai privalo grieùtai laikytis nustat¡rto darbo laiko ir darbo drausmès.
Darbuotojas, negalintis laiku atvykti arba visai negalintis atvykti i tarnyb4 I darb1, apie tai
nedelsdamas turi informuoti savo tiesiogini vadov4 bei nurodyti velavimo ar neatvykimo prieZastis.

Jei darbuotojas apie savo neatvykim4 del objektyviq prieZasðiq negali prane5ti pats, tai gali padar¡i
kiti asmenys. Susirgçs darbuotojas privalo nedelsdamas informuoti savo tiesiogini vadov4 apie
nedarbingumo pradäi4 ir nedarbingumo paZymejime nurodyto laikinojo nedarbingumo trukmç.

42.Darbuotojas, darbo metu palikdamas istaig4 tarnybos ar darbo tikslais, privalo apie tai
informuoti tiesiogini vadov4 ir nurodyti i5vykimo tiksl4 bei trukmç.

43. Mokymo centro darbuotojai privalo:
43.1.dirbti dorai ir s4Ziningai, laikytis darbo tvarkos;
43.2. pakeitç pavardg, pas4 ar asmens tapatybes kortelç, valstybinio socialinio draudimo

paZymejim4, Seiminç padeti, nedelsdami ra5tu informuoti personalo darbuotoj4;
43.3. laik¡is darbuotojq saugos ir sveikatos bei gaisrinès saugos instrukcijq reikalavimq;
43.4. nedelsdami informuoti Mokymo centro direktoriq ir jo igaliot4 atstov4 apie darbo

metu patirtas traumas, savo nelaimingo atsitikimo atveji ir jo pasekmes, ümi4 profesinç lig4, kit4
darb4 ar sveikat4 trikdanti incident4;

43.5. imtis priemoniq ir pagal kompetencüe bei galimybes pa5alinti prieZastis, galinðias

sukelti traumas ir apie tai nedelsdamas informuoti Mokymo centro direktoriq;
43.6. kvalifikacijos kêlimo metu laikytis akademines drausmes reikalavimr¿;
43.7 .laikytis veiklos etikos principq ir darbo / pedagogines etikos reikalavimq.
44. Mokymo centro darbuotojai turi teisç:
44.1. gauti istatymq ir kiq teises aktq nustatyt4 darbo uZmokesti;
44.2. naudotis istatymrl ir kitq teisès aktq nustat¡rtomis atostogomis;
44.3. naudotis istatymq ir kitq teises aktq nustatytomis socialinemis ir kitomis garantijomis;
44.4. reikalauti, kad bütq sudarytos tinkamos ir saugios darbo s4lygos, suteiktos darbui

reikalingos priemones ;

44.5. suùinoti apie darbo aplinkoje esanðius sveikatai kenksmingus ar (ir) pavojingus
veiksnius;

44.6. istatymq nustatyta tvarka reikalauti, kad bütq atlyginta ùala, padaryta sveikatai del

nesaugir¿ darbo s4lygrl;
44.7 gauti informacijq, susijusi4 su darbo santykiais.
45. Mokymo centro direktorius privalo imtis priemoniq padeti darbuotojui vykdyi jo

Seiminius isipareigojimus. Darbuotojq pra5ymai, susijç su Seiminiq isipareigojimq vykdymu, turi büti
darbdavio apsvarstyti ir ijuos motyvuotai atsakyta ra5tu. Darbuotojo elgesys ir jo veiksmai darbe turi
büti vertinami siekiant prakti5kai ir visapusi5kai igyvendinti darbo ir Seimos darnos princip4.

V SKYRIUS
DARBO IR POILSIO LAIKAS. ATOSTOGOS IR KITOS LENGVATOS

PIRMASIS SKIRSNIS
DARBO IR POILSIO LAIKAS
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46. Darbo laikas - tai laikas, kuri darbuotojas privalo dirbti jam pavest4 darb4, ir kiti jam
prilyginti laikotarpiai, poilsio laikas - laisvas nuo darbo laikas. Darbo ir poilsio laikas Mokymo centre
nustatomas vadovaujantis Statutu, Darbo kodeksu, Darbo laiko reZimo valstybès ir savivaldybiq

imonèse, istaigose ir orgarrizacijose nustatymo apra5u, Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumq
ekonominös veiklos srityse apra5u bei Sutrumpinto darbo laiko normq ir apmokejimo tvarkos apra5u,
patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2017 m. birZelio 2l d. nutarimu
Nr. 496,,Del Lietuvos Respublikos darbo kodekso igyvendinimo".

47. Dwbo laiko reZimas - tai darbo laiko normos paskirstymas per darbo dien4 þamain4),
savaitç, menesi ar kitq apskaitini laikotarpi, nevir5ijanti 3 paeiliui einanðiq menesiq. Mokymo
centre taikomi 5ie darbo laiko reZimai:

47.1. nekintanðios darbo dienos trukmes ir nekintanðio darbo dienq per savaitç skaiðiaus;
47.2. stsn'ines darbo laiko apskaitos - taikomas budétojams;
47.3. lankstaus darbo grafiko - kai darbuotojui, dirbanðiam nekintanðios darbo dienos

trukmes ir nekintanðio darbo dienq per savaitç skaiðiaus darbo laiko reZimu, pateikusiam ra5ytini
motyvuot4 pra5ym4, suderint4 su tiesioginiu vadovu, leidZiama dirbti pasirenkant kitokiq darbo laiko
pradíiqir pabaigq, nei istaigos darbo laikas;

47.4. individualaus darbo laiko - taikomas Mokymo centro destanðiam personalui,
dirbanðiam pagal darbo sutartis (toliau - profesijos mok¡ojai), kuriq darbas yra kilnojamo pobüdZio.

48. Pamokq Mokymo centre pradäia- 8.15 val. Pamokq trukme - 45 minutes su 10 min.
pertraukomis tarp pamokq ir 35 min. pietq pertrauka po pirmq 4 pamokq. Pamokos vyksta pagal

sudarytus pamokq tvarkara5öius, kurie del objektyviq prieZasðiq (destanðio personalo liga,
komandiruote ir pan.) gali bÍiti tikslinami.

49. Kvalifikacijos tobulinimo renginiai vyksta mokymo renginiq programose,

tvirtinamose Mokymo centro direktoriaus, nustatytu laiku.
50. Darbuotojams (iðskyrus budetojus) nustatoma 5 darbo dienq savaite su 2 poilsio

dienomis - Sestadieni ir sekmadieni. Mokymo centre nedirbama Darbo kodekse nustatytomis ðvenðiq

dienomis. Svenðiq dienq i5vakarese darbo laikas trumpinamas viena valanda, i5skynrs sutrumpint4
darbo laik4 dirbanðius darbuotojus.

51. Profesijos mokytojams nustatoma 36 valandq darbo savaité, likusiam personalui -
40 valandq trukmès darbo savaitè bei toks darbo ir poilsio laikas:

5 1 . 1 . profesijos mokytojams:
51.1.1. pirmadieni - kefvirtadieni darbo laiko pradZia - 7 .45 val., darbo laiko pabaiga -

16.00 val.;
51.1.2 penktadienidarbo laiko pradZia-7.45 val., darbo laiko pabaiga-14.30val;
51.1.3. pertrauka pailsöti ir pavalgyti - nuo 11.45 val. iki 12.30 val.; pietq pertrauka

neiskaitoma i darbo laik4;
5 1 .2. kitiems darbuotojams:
51.2.1. pirmadieni - ketvirtadieni darbo laiko pradZia - 7 .45 val., darbo laiko pabaiga -

16.45 val.:
51.2.2. penktadienidarbo laiko pradZia-7.45 val., darbo laiko pabaiga- 15.30 val.;
51.3. pertrauka pailseti ir pavalgyti - nuo 11.45 val. iki 12.30 val.; pietq pertrauka

neiskaitoma i darbo laik4;
51.4. t4 dien4, kai darbuotojas del objektyviq prieZasðiq negali pietauti nustatytu laiku

(vyksta posedZiai, seminarai, darbuotojo kuruojami renginiai ar pan.), jis pietq pertrauk4,

atsiZvelgdamas irenginio dienotvarkç ir informavçs savo tiesioginivadov4, gali perkelti i kita laikq;
51.5. dirbant kompiuteriu, po kiekvienos valandos nepertraukiamo darbo, galima daryti

10 min. pertrauk4; Sios pertraukos iskaiðiuojamos idarbo laik4.
52. Vidutinis darbo laikas, iskaitant vir5valandZius, taðiau neiskaitant darbo pagal

susitarim4 del papildomo darbo laiko, per kiekvien4 7 dienq laikotarpi negali bUti ilgesnis kaip
48 val., o iskaitant virSvalandZius ir darb4 pagal susitarim4 del papildomo darbo, per darbo dien4
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negali büti ilgesnis kaip 12 val. (neiskaitant piefl¡ pertraukos) ir 60 val. per kiekvien4 7 dienq
laikotarpi.

53. Budetojai dirba pagal Mokymo centro direktoriaus patvirtint4 einamojo mönesio darbo
grafik4, kuris skelbiamas budejimo patalpoje esanðiame stende ne veliau kaip prieõ savaitç iki jo
lsigaliojimo. Darbo grafik4 sudarçs atsakingas Specialiqjq kompetencijq ugdymo skyriaus patarejas
visus darbo grafike i5vardytus budètojus su ðiuo grafiku supaZindina pasira5ytinai.

54. Budetojams nustatomas toks darbo ir poilsio laikas:
54.1. Budetojai dirba pamainomis, kuriq trukmè - iki 24 val. per pary) parnainos keiðiasi

8.00 val..
54.2. Pertrauka pailseti ir pavalgyti:
54.2.l.darbodienomis-nuo 12.30 val.iki 13.15vaI.;pietqpertraukaneiskaitoma!darbo

laik4; pertraukos metu budetojo funkcijas atlieka budètojq darbo grafike nurodytas darbuotojas;
54.2.2. poilsio ir Svenðiq dienomis, atsiZvelgiant i darbo s4lygas, nenumat¡rta, taðiau

budetojams yra sudaryta galimybè pavalgyti darbo metu; laikas pavalgyti darbo laiku yra iskaitomas
idarbo laiko trukmç;

54.3.3. Budetojams taikoma suminé darbo laiko apskaita, apskaitinis laikotarpis - trys
menesiai. Budetojams uZtikrinamas Darbo kodekso 115 straipsnyje nustatytas minimalus savaites ir
paros poilsio laikas.

55. Nesant budetojo (liga, atostogos ir kt.), jo funkcijas atlieka kiti Specialiqjq
kompetencijq ugdymo skyriaus darbuotojai, kuriq pareigybes apra5yme numatyta 5i funkcija.

56. Darbuotojq darbo laikas Zymimas patvirtintos formos darbo laiko apskaitos
Ziniara5ðiuose. Darbo laiko apskaitos Ziniara5ðius pildo struktäriniq padaliniq darbuotojai, kuriq
pareigybiq apra5ymuose numat¡rta 5i funkcija. Praejusio menesio darbo laiko apskaitos Ziniara5ðiai,
pasira5yti rengejo ir vizuoti tiesioginio padalinio vadovo, pateikiami pasira5yti Mokymo centro
direktoriui. Mokymo centro direktoriaus pasira5yti ir Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus
ra5tvedybos inspektoriaus uZregistruoti darbo laiko apskaitos Ziniara5ðiai Veiklos organizavimo ir
turto valdymo skyriaus uZ buhalterinç apskait4 atsakingam darbuotojui turi büti pateikti iki einamojo
mènesio 3 dienos.

ANTRASIS SKIRSNIS
ATOSTOGOS

57. Pareigtinams kasmetinès ir nemokamos atostogos, atostogos kvalifikacijai tobulinti ir
atostogos del perkelimo i kitas pareigas suteikiamos Statuto nustatyta tvarka, kitos tikslinès atostogos

- Darbo kodekso nustatyta tvarka, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, - Darbo kodekso
nustatJ¡ta tvarka ir Kai kuriq kategorijq darbuotojq, turinðiq teisç i pailgintas atostogas, s4raSo ir Siq

atostogq trukmes apra5o bei Papildomq atostogq trukmes, suteikimo s4lygq ir tvarkos apraSo,

patvirtintq Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2017 m. birZelio 21 d. nutarimu Nr. 496 ,,Dèl Lietuvos
Respublikos darbo kodekso igyvendinimo", nuostatomis.

TREðIASIS SKIRSNIS
KASMETINIU ATOSTOGOS SUTEIKIMAS

58. Kasmetines atostogos pareigunams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis,

suteikiamos uZ darbo metus, pradedamus skaiöiuoti nuo priemimo i darb4 dienos.

69. Pareigünams pirmaisiais kalendoriniais tarnybos metais priklausanðiq atostogq trukme
apskaiðiuojama proporcingai iStarnautam laikui. Darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, uZ

pirmuosius darbo metus visos kasmetinös atostogos paprastai suteikiamos i5dirbus bent pusg darbo

metams tenkanðiq darbo dienq skaiðiaus, i5skyrus profesijos mokytojus, kuriems, atsiZvelgiant ijq
ra5ytinius pra5ymus, kasmetines atostogos suteikiamos vasaros metu ir nesuejus 6 nepertraukiamojo
darbo mènesiams istaigoje.



8

60.Ui, antruosius ir paskesnius darbo metus kasmetines atostogos suteikiamos bet kuriuo
darbo metq laiku, pagal kasmetiniq atostogq suteikimo eilç.

61,. Kasmetiniq atostogq suteikimo eile sudaroma, atsiZvelgiant i Sit+ darbuotojq
pageidavimus (prioriteto tvarka):

61.1. neSðios darbuotojos ir darbuotojai, auginantys bent vien4 vaik4 iki 3 metq;
61.2. darbuotojai, auginantys bent vien4 vaik4 iki 14 metq ar neigalq vaik4 iki 18 meû+;

61.3. darbuotojai, auginantys du ir daugiau vaikq;
61.4. darbuotojai, paskutiniais kalendoriniais metais atostogavç maZiau negu 10 darbo

dienq;
61.5. darbuotojai, turintys nepanaudotq kasmetiniq atostogq uZ praejusius darbo metus.
62. Pareigünui, vienam auginanðiam vaik4 (ivaiki) iki 14 metq arba neigalq vaik4 (ivaiki)

iki l8 ffiotq, suteikiamos papildomos 5 darbo dienq kasmetines atostogos.
63. Darbuotojui, dirbanöiam pagal darbo sutarti, iki 18 metq ar darbuotojui, vienam

auginanðiam vaik4 iki 14 metq arba neigalq vaik4 iki 18 metq, ir neigaliam darbuotojui suteikiamos
25 darbo dienq kasmetinès atostogos.

64. Pailgintos - 40 darbo dienq kasmetines atostogos suteikiamos pedagoginiam
personalui, dirbanðiam pagal darbo sutartis.

65. Darbuotojui, dirbanðiam pagal darbo sutarti, uZ ilgalaiki nepertraukiamqii darb4
Mokymo centre - turinðiam ilgesni kaip 10 metq darbo staÌ;4, suteikiamos papildomos atostogos -
3 darbo dienos, uZ kiekvienq paskesniq 5 metq darbo staíq - 1 darbo diena. { ilgalaiki
nepertraukiamqji darbo staZ4 iskaitomas faktiðkai dirbtas laikas Mokymo centre ir kiti, Darbo
kodekso 127 straipsnio 4 dalyje, nurod¡i laikotarpiai. Papildomos atostogos pridedamos prie
kasmetiniq atostogq ir gali büti suteikiamos kartu arba atskirai. Turinðiam teisç i pailgintas ir
papildomas atostogas, jo pasirinkimu suteikiamos arba tik pailgintos, arba prie kasmetiniq atostogq
pridetos papildomos atostogos.

66. Iki einamqjq metu sausio 20 d. Mokymo centro strukturiniq padaliniq vadovai ra5tu
pateikia informacij4 apie savo ir jiems pavaldZiq Mokymo centro darbuotojq numatomq kasmetiniq
atostogq laik4 personalo darbuotojui, kuris rengia visq Mokymo centro darbuotojq atostogq grafikq
metams, ir iki einamrdrl metq vasario I d., vizuot4 struktúriniq padaliniq vadovq, pateikia tvirtinti
Mokymo centro direktoriui.

67. Teise pasinaudoti dalimi kasmetiniq atostogq atsiranda, kai darbuotojas igauna teisg i
bent vienos darbo dienos trukmes atostogas.

68. Kasmetinès atostogos Mokymo centro darbuotojams suteikiamos Mokymo centro

direktoriaus isakymu, atsiZvelgiant i Mokymo centro direktoriaus patvirtint4 atostogq grafik4 ir
darbuotojo raðytini pra5ym4, vizuot4 tiesioginio vadovo. Darbuotojo pageidavimu atostogos gali büti
suteiktos dalimis, viena i5 kuriq negali büti trumpesne kaip 10 darbo dienq.

69. Mokymo centro direktoriui kasmetines atostogos suteikiamos Kalejimq departamento
direktoriaus isakymu.

70. Darbuotojai gali büti atiaukti i5 kasmetiniq atostogq tik tuo atveju, kai Mokymo centro

direktoriui yra pateiktas motyvuotas tarnybinis pranesimas apie esant! bütinum4 at5aukti darbuotoj4
i5 kasmetiniq atostogq ir yra gautas i5 atostogq at5aukiamo asmens ra5ytinis sutikimas. Sprendimas
dèl darbuotojo at5aukimo i5 kasmetiniq atostogq iforminamas Mokymo centro direktorius isakymu.

71. Kasmetinès atostogos perkeliamos ir pratgsiamos Darbo kodekso nustatyta tvarka.
72. Teise pasinaudoti visomis ar dalimi kasmetiniq atostogr¿ (arba gauti piniging

kompensacij4 uZ jas Darbo kodekso nustatytu afveju) prarandama praèjus 3 metams nuo kalendoriniq
metq, kuriais buvo igyta teise i visos trukmes kasmetines atostogas, pabaigos, i5skyrus atvejus, kai
darbuotoj as fakti Skai ne galej o j omi s pasinaudoti.

73. Kasmetines atostogas pakeisti pinigine kompensacija draudZiama, i5skyrus darbo

santykiq pasibaigim4, kai darbuotojui sumokama kompensacija ui. nepanaudotas visos trukmös
kasmetines atostogas ar jq dali, su 5io straipsnio 73 punkte nustatytais apribojimais.



9

KETVIRTASIS SKIRSNIS
TIKSLTNES ATOSTOGOS IR KITOS LENGVATOS

74. Darbuotojams tikslines atostogos - ne5tumo ir gimdymo, tévystrès, vaikui priZiüreti,
kürybines ir mokymosi bei nemokamos, suteikiamos Darbo kodekso nustatyta tvarka.

75. Darbuotojams, auginantiems neigalq vaik4 iki 18 metq arba du vaikus iki 12 ffiote,
suteikiama viena papildoma poilsio diena per menesi (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem
valandomis per savaitç), o auginantiems tris ir daugiau vaikq iki 12 metq, - dvi dienos per menesi
(arba sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitç), mokant darbuotojui jo vidutini
darbo uZmokesti. Darbuotojq, dirbanðiq ilgesnèmis negu 8 darbo valandos pamainomis, pra5ymu 5is

papildomas poilsio laikas gali büti sumuojamas kas trys menesiai.
76. Teises i 75 punkte nustatytas papildomas poilsio dienas neturintiems darbuotojams,

auginantiems vaik4 iki 14 metq, kuris mokosi pagal prie5mokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo ar
pagrindinio ugdymo programas, suteikiama ne maíiau kaip puse darbo dienos laisvo nuo darbo laiko
per metus pirmei+ mokslo metq dienE, mokant darbuotojui jo vidutini darbo uZmokesti.

77. Personalo darbuotojas, atsiZvelgdamas i darbuotojq, i5vard¡q 75 ír 76 punktuose,
ra5ytinius pra5ymus, vizuotus jq tiesioginiq vadovq, sudaro sqraS4 darbuotojq, turinðiq teisç
pasinaudoti Darbo kodekso 138 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytomis lengvatomis. Sqra54 tvirtina
Mokymo centro direktorius. Sqra5e i5vardyti darbuotojai su Siuo sqra5u supaZindinami pasira5ytinai.

78. Darbuotojai, nurodyti 77 punkte nustatyta tvarka patvirtintame s4raSe, ra5ytinius
pra5ymus pasinaudoti papildoma diena (dienomis), suderintus su savo tiesioginiu vadovu, pateikia ne

veliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pageidaujamos papildomos dienos.
79. Darbo dienos metu darbuotojo pra5ymu ir Mokymo centro direktoriaus sutikimu

suteikiamas nemokamas laisvas laikas darbuotojo asmeniniams poreikiams tenkinti. Salys gali
susitarti del darbo laiko perkelimo i kit4 darbo dien4, nepaùeidùiant maksimaliojo darbo laiko ir
minimaliojo poilsio laiko reikalavimq.

80. Darbuotojams tikslines atostogos bei papildomas poilsio laikas suteikiamas,
atsiZvelgiant i darbuotojq pra5ymus, vizuotus tiesioginio padalinio vadovo, ir iforminamas Mokymo
centro direktoriaus isakymu.

VI SKYRIUS
MOKEJTMAS Uz DARBA

81. Pareig[nq darbo apmokejimo s4lygas reglamentuoja Statutas, o darbuotojq, dirbanðiq
pagal darbo sutartis, - Darbo kodeksas ir Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq
darbuotojq darbo apmokèjimo ir komisijq nariq atlygio ui, darb4 istatymas.

82. Darbuotojq, dirbanðiq pagal darbo sutartis, darbo uZmokesðio sandar4, jo nustatymo
principus ir apskaiðiavimo tvark4 detalizuoja Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos

teisingumo ministerijos Mokymo centro darbuotojq darbo apmokejimo tvarkos apra5as, patvirtintas
Mokymo centro direktoriaus (toliau - Darbo apmokejimo tvarkos apra5as).

83. Darbo apmokèjimo tvarkos apraðas nustato darbuotojq, dirbanðiq pagal darbo sutartis,

darbo apmokejimo tvark4 ir priemokq, premijq ir materialiniq pa5alpq skyrim4 ir mokèjim4.
84. Ui: fakti5kai i5dirbt4 laik4 - kiekvien4 apskaitinio laikotarpio menesi mokamas

pastovus darbo uZmokestis, nepaisant fakti5kai i5dirbtos darbo laiko normos, o galutinis atsiskaitymas

uL darbq per apskaitini laikotarpi pagal faktinius duomenis atliekamas paskutini apskaitinio

laikotarpio menesi.
85. Darbuotojams, kuriq darbas yra kilnojamojo pobüdZio arba susijgs su kelionëmis ar

vaZiavimu, kompensuojamos sutuo susijusios padidejusios i5laidos uZ fakti5kai tokio pobudZio dirbt4
darbo laik4. Siq kompensacijq dydis negali vir5yti 50 procentq bazinio (tarifinio) darbo uZmokesðio

ir jos mokamos tuo atveju, kai darbuotojui nemokamos komandiruotes i5laidos.
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86. Darbo uZmokestis, ji pervedant i darbuotojo ra5ytiniame pra5yme nurody4 s4skait4
banke, personalui mokamas du kartus per menes!:

86.1 . alga - kiekvieno mènesio 5 - 10 dienomis;
86.2. avansas - kiekvieno mènesio 20 - 25 dienomis.
84. Esant darbuotojo ra5ytiniam pra3ymui, darbo uZmokestis gali buti mokamas kart4 per

menesi.

88. Kasmetiniq atostogq laiku darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo uZmokestis (toliau

- atostoginiai). Atostoginiai i5mokami ne veliau kaip paskutinç darbo dien4 prie5 kasmetiniq atostogq
pradäi4. Darbuotojo atskiru pra5ymu, suteikus kasmetines atostogas, atostoginiai mokami iprasta
darbo uZmokesðio mokejimo tvarka.

89. Jeigu Mokymo centras uZdelse atsiskaityti su darbuotoju uZ kasmetines atostogas,

laikotarpis, kuri buvo uZdelsta atsiskait¡i, pridedamas prie kitq darbuotojo kasmetiniq atostogr¡, jeigu
pastarasis pateike praSym4 per pirmas 3 darbo dienas po kasmetiniq atostogq.

90. Visiems darbuotojams ne reðiau kaip kart4 per menesi Veiklos organizavimo ir hrto
valdymo skyriaus pataréjas, atsakingas uZ frnansus ir buhalterinç apskait4, elektroniniu büdu pateikia
informacija apie jam apskaiðiuotas, iSmokötas ir i5skaiðiuotas sumas ir apie dirbto darbo laiko trukmç,
atskirai nurodant vir5valandiniq darbq trukmç.

9l.Paùyma darbuotojui apie darbo uZmokesti iðduodama esant jo ra5ytiniam pra5ymui.

92. Pasibaigus tamybos /darbo santykiams, visos darbuotojo su darbo santykiais susijusios
i5mokos i5mokamos ne veliau kaip iki darbo santykiq pabaigos, nebent Salys susitaria, kad su

darbuotoju bus atsiskait¡a ne veliau kaip per 10 darbo dienq. Darbo uZmokesðio ar su juo susijusiq
i5mokq dalis, nevirðijanti darbuotojo vieno menesio vidutinio darbo uZmokesðio dydZio, visais
atvejais turi büti sumokama ne veliau kaip tarnybos / darbo santykiq pasibaigimo dien4, nebent

atleidimo metu buvo susitarta kitaip.
93. Duomenys apie Mokymo centro darbuotojo darbo uZmokestiteikiami ar skelbiami tik

istatymq nustatytais atvejais arba darbuotojo sutikimu.

VII SKYRIUS
DARBUOTOJV APDOVANOJIMAS IR SKATINIMAS

94. Mokymo centro darbuotojai apdovanojami ir skatinami vadovaujantis Statutu, Darbo

kodeksu, Pataisos pareigünq rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklemis, Vidaus tarnybos sistemos

pareigunq skatinimo ir apdovanojimo tvarkos apra5u, ir kitais tarnybos I darbo santykius
reguliuoj anðiais teises aktais.

95. Jei kituose teises aktuose nenustatyta kitaip, teikim4 Mokymo centro direktoriui
apdovanoti / skatinti darbuotoj4 parengia, pasira5o ir pateikia Sio darbuotojo tiesioginis vadovas ne

veliau kaip pries 10 darbo dienq iki numatomos darbuotojo apdovanojimo (skatinimo) dienos.

96. Teikime nurodoma:
96. 1. darbuotojo vardas ir pavarde;
96.2. glaustas tarnybos /darbo eigos apibüdinimas;
96.3. darbuotojo turimi paskatinimai;
96.4. darbuotojo nuopelnq, uZ kuriuos teikiama skatinti, i5samus apra5ymas;

96.5. pawirtinimas, kad darbuotojas neturi galiojanðiq nuobaudq;

96.6. siülymas del paskatinimo priemones.

97. Mokymo centro direktoriaus isakymo del darbuotojo skatinimo ar apdovanojimo

projekt4 rengia personalo darbuotojas. Nustatyta tvarka suderintas isakymo projektas kartu su teikimu
pateikiamas direktoriui.

98. Darbuotojq skatinimo tvark4 detalizuoja Darbo apmokèjimo tvarkos apra5as.

VIII SKYRIUS
DARBUOTOJU ATSAKOMYBE
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99. Pareigünai ui, tarnybinius nusiZengimus traukiami tarnybinen atsakomyben Statuto
nustatSrta tvarka. Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, uZ darbo pareigq paZeidimus atsako
darbo santykius reglamentuojanðiq teises aktq nustatyta tvarka.

100. UZ Mokymo centrui padarfi4 turtinç ir neturtinç ùalE darbuotojai privalo atlyginti
tarnybos /darbo santykius reglamentuojanðiq teises aktq nustat¡rta tvarka.

101. [statymq nustatytais atvejais darbuotojai gali büti traukiami baudZiamojon,
administracinen ar civilinèn atsakomyben.

102. Gavus informacijos, kad darbuotojas (-ai) galimai padare tarnybini nusiZengim4 /
darbo pareigq paäeidimq, atliekamas tarnybinio nusiZengimo / darbo pareigq paZeidimo tyrimas.
Mokymo centro direktorius atlikti tyrim4 isakymu paveda konkreðiam darbuotojui arba sudarytai
komisijai. Tarnybinio nusiZengimo / darbo pareigq paZeidimo tyrimas atliekamas, vadovaujantis
galiojanöiais teises aktais, siekiant objektyviai i5tirti visas su tarnybinio nusiZengimo/darbo pareigq
paZeidimo padarymu susijusias aplinkybes bei nustaQrti tamybini nusiZengimq I darbo pareigq
paÈeidim4 padariusi asmeni (-is), skirti jam fiiems) nuobaud4 arba pripaùinti asmeni Gis)
nekaltu (-ais) del tarnybinio nusiZengimo / darbo pareigq paZeidimo padarymo ir (ar) istatymq
nustatyta tvarka iðie5koti piniginç kompensacijq ui padaryl4 hllinç ùalq. Tamybinio nusiZengimo i
darbo pareigq paZeidimo tyrimo iSvad4 tvirtina Mokymo centro direktorius.

IX SKYRIUS
DARBUOTOJU SAUGA IR SVEIKATA

103. Vykdydamas darbuotojq saugos ir sveikatos priemones, Mokymo centras privalo:
103.1. uZtikrinti visq darbuotojq normali4, saugi4 ir sveik4 darbo aplink4, kurioje

darbuotojas ar jq grupe nepatirtq prie5i5kq, neeti5kq, Zeminanðiq, agresyviq,iäeidäianéiq veiksmq,
kuriais kesinamasi i atskiro darbuotojo ar jq grupes garbç ir orum4, fizini ar psichologini asmens
nelieðiamumq ar kuriais siekiama darbuotoj4 ar jq grupç ibauginti ar sumenkinti;

103.2. imtis visq bütinq priemoniq psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijai
uZtikrinti ir pagalbai asmenims, patyrusiems psichologini smurt4 darbo aplinkoje, suteikti;

103.3. organizuoti ir vykd¡i saugq darb1, irengti tinkamas, saugias ir sveikatai
nekenksmingas darbo s4lygas, nustatytas Darbuotojq saugos ir sveikatos istatyme, kituose
norminiuose teisés aktuose;

103.4. teisès aktq nustatyta tvarka atlikti darbo vietq profesines rizikos vertinim4, aprüpinti
darbuotojus saugos priemonemis.

104. Darbuotojq saugos ir sveikatos priemones finansuojamos Mokymo centro le5omis.
105. Darbuotojas turi teisç atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus jo saugai ir sveikatai, taip pat

dirbti tuos darbus, kuriuos saugiai atlikti néra apmokytas. Pagristas darbuotojo atsisakymas dirbti
negali brlti laikomas jo darbo pareigq paZeidimu.

106. Darbuotojas privalo pasitikrinti sveikat4 prie5 lsidarbindamas, o dirbdamas - tikrintis
periodiðkai pagal Mokymo centro direktoriaus patvirtintus atitinkamus darbuotojq sveikatos
pasitikrinimo grafikus. UZ darbuotojq sveikatos pasitikrinim4laiku atsakingi personalo darbuotojai,

107. Mokymo centro direktoriaus patvirtinti darbuotojrl saugos ir sveikatos vietiniai
norminiai teisès aktai ir kiti teises aktai, susijç su darbuotojq sveikata ir sauga, yra privalomi vykdyti
visiems Mokymo centro darbuotojams.

X SKYRIUS
INCIDENTAI DARBE

108. Incidentas darbe - tai su darbu susijçs ivykis, del kurio darbuotojas nepatiria Zalos
sveikatai arba del patirtos Zalos sveikatai nepraranda darbingumo.
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109. Prane5imq apie incidentus darbe registravimo, incidentq tyrimo eigos ir rezultatq

iforminimo, incidentq analizés ir prevencijos priemoniq igyvendinimo kontroles tvark4 Mokymo
çentre nustato Incidentq darbe tyrimo tvarkos apraðas, patvirtintas Mokymo centro direktoriaus
2017 m. gruodZio 20 d. isakymu Nr. V-167 ,,Del Incidentq darbe tyrimo tvarkos apraSo patvirtinimo".

XI SKYRIUS
ASMENS DUOMENU APSAUGA

110. Mokymo centras ir darbuotojai lgyvendinti savo teises ir vykdyti pareigas privalo
s4Ziningai, bendradarbiaudami ir nepiktnaudZiaudami teise.

I 1 1. Mokymo centras privalo gerbti darbuotojq teisç i privatq gyvenim4, uZtikrinti
darbuotojq asmens apsaugq, draudZiant pateikti darbuotojq asmens duomenis tretiesiems asmenims,
i5skynrs istatymuose nustatytus atvejus.

112. Darbuotojq asmens duomenq rinkimo, naudojimo ir saugojimo principai, asmens

duomenq tvarkymo tikslai ir priemones reglamentuoti Informaciniq ir komunikaciniq technologijq
naudojimo bei darbuotojq stebesenos ir kontroles darbo vietoje tvarkos apra5e, patvirtintame
Mokymo centro direktoriaus 2018 m. kovo 28 d. isakymu Nr. V-37 ,,Del Informaciniq ir
komunikaciniq technologrjq naudojimo bei darbuotojq stebesenos ir kontroles darbo vietoje tvarkos
apra5o patvirtinimo", ir Asmens duomenq saugojimo politikos ir jos igyvendinimo priemoniq tvarkos
apra5e, patvirtintame Mokymo centro direktoriaus 2018 m. kovo 28 d. isakymu
Nr. V-40 ,,Dèl Asmens duomenq saugojimo politikos ir jos igyvendinimo priemoniq tvarkos apra5o

patvirtinimo".

XII SKYRIUS
DARBO TARYBA

113. Darbo tarybos pagrindine flrnkcija- atstovauti darbuotojams Mokymo centrui priimant
sprendimus bei skatinti abiejq darbo santykiq Saliq tarpusavio informavim4 ir konsultavim4.

114. Darbo tarybos rinkimq tvark4 nustato Darbo tarybos rinkimq tvarkos apra5as,

patvirtintas Mokymo centro direktoriaus 2017 m. lapkriöio 10 d. isakymu Nr. V-138 ,,Del Darbo
tarybos rinkimq tvarkos apra5o patvirtinimo".

115. I5rinkta darbo taryba veikia pagal savo nuostatus, kuriuos tvirtina Mokymo centro
direktorius.

XIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

116. Darbo tvarkos taisykles privalomos visiems Mokymo centro darbuotojams.
117. Sio Tvarkos apra5o reikalavimq vykdym4 kontroliuoja Mokymo centro direktorius..
118. Darbuotojui, paZeidusiam Darbo tvarkos taisykliq nuostatq reikalavimus, taikoma

tarnybine ar drausminö atsakomybe.
119. Darbo tvarkos taisvkles skelbiamos Mokvmo centro interneto svetaineie.
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Kalejimq departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerij os

Mokymo centro darbo tvarkos taisykliq
1 priedas

@arbo paáymêjimo forma)

DARBO PAZYMEJIMAS

KALÉJIMU DEPARTAMENTO PRIE
LIETTIVOS RESPTJBLIKOS TEISINGT]MO MIMSTERIJOS

MOKYMO CENTRAS

DARBO PAZYMEJIMAS

Nr.
(data)

(darbuotojo vardas ir pavardè)

(pareigq pavadinimas)

Darbo sutartis
(data ir numeris)

Darbo paryméjimas galioja iki

Mokymo centro direktorius

A. V.

(paraÉas) (vardas ir pavardé)

'#ww;
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Kalèjimq departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerij os
Mokymo centro darbo tvarkos taisykliq
2 priedas

(Darbo paåymejimq registro formos pavyzdys)

KALEJIMU DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

MOKYMO CENTRAS

DARBO PAZYMEJIMV REGISTRAS
(identifrkavimo zymuo)

Eit.
(reg.)
Nr.

Darbo paZymèjimo
registravimo

(i5davimo) data

Darbuotojo vardas ir pavardè,
paraSas

Darbo
paZymèjimo

galiojimo laikas

Darbo paZymèjimo
gr4Zinimo darbdaviui

data ir darbuotojo
naraSas
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Kalej imq departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerij os

Mokymo centro darbo tvarkos taisykliq
3 priedas

(Atsiskaitymo lapo forma)

KALÉJIMU DEPARTAMENTO PRIE
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

MOKYMO CENTRAS

ATSISKAITYMO LAPAS

20 

-m.- - 
d. Nr.

Vilnius

Eit.
Nr. Atsakingo darbuotojo pareÍgos

Atsakingo darbuotojo
vardas ir pavardè, para5as

Data Pastabos

I Darbuotoj o tiesioginis vadovas

2

Veiklos organizavimo ir turto valdymo
skyriaus patarejas / personalo
inspekforius

J
Veiklos organizavimo ir turto valdymo
skyriaus turto valdymo specialistas

4
Mokymo organizavimo skyriaus
neform al ioj o ugdymo organizatorius

(atleidZiamo darbuotojo pareigos)

(atleidZiamo darbuotojo vardas ir pavarde, pareigos)

(para5as) (vardas ir pavarde)
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