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Vadovaudamasis Tamybos Kalejimq departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos statuto kewirnloju skirsniu ir Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos Mokymo centro nuostatq, patvirtintq Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro 2014 m. kovo 6 d. isakymu Nr. 1R-65 (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m.
rugpjüðio 16 d. isakymo Nr. 1R-239 redakcija) 32.3 t 32.8 punktais bei siekdamas uZtikrinti
drausmç ir tvark4 Kalejimg departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Mokymo centro (toliau - Mokymo centras) patalpose ir teritorijoje, nustat¡rti kursantq, padariusiq
drausmès paZeidimus, atsakomybes s4lygas bei drausminio poveikio priemones uZ drausmès
paZeidimus:

1. Tvirtinu Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Mokymo centro profesinio moþmo kursantq ir ivadinio moþmo kursq klausytojq vidaus tvarkos
taisykles þridedama)

2. Pavedu
2.I. Bendrojo skyriaus vyresniajam specialistui Algirdui Narkeviöiui su ðio isakymo 1

punktu patvirtintomis taisyklemis Mokymo centro kursantus ir klausytojus supaZindinti
pasiraËytinai:

2.2. Kompetencijq ugdymo skyriaus mokytojui Jauniui Stankeviðiui Sias Taisykles
paskelbti Mokymo centro interneto svetainês sþriuje Teisine informacija;' 2.3. Bendrojo skyriaus ra5tvedybos inspektorei Miroslavai Suboð su Siuo isakymu
pasira5ytinai supaZindinti

Kompetencijq ugdymo sþriaus vir5ininkas,
laikinai atliekantis direktoriaus firnkcij as

rkeviðius
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PATVIRTINTA
Kalejimq departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos
Mokvmo centro direktoriaus
20li m.kov@ d, .

isakymu Nt.&#W8

r¡,r,n¡rvru DEPARTAMENTO PRIE LIETITVOS RE SPUBLIKOS TEISINGUMO
MINISTERIJOS MOKYMO CENTRO PROFESINIO MOKYMO KURSANTU IR

IVADINIO MOKYMO KURSU KLAUSYTOJTJ
VIDAUS TVARKOS TAISYKLES

I SIÕ'RTUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo
centro profesinio moþmo kursantq ir ivadinio moþmo kursq klausytojq vidaus tvarkos taisykles
(toliau - Vidaus tvarkos taisykles) reglamentuoja Kalejimr¿ departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos (toliau - Kalèjimq departamentas) Mokymo centro (toliau - Mokymo
centras) pirminio profesinio mokymo kursantq (toliau - kursantas GaÐ ir ivadinio mokymo kursq
klausytojq (toliau - klausytojas (-ai)) vidaus tvarkos reikalavimus, jq teises, pareigas ir atsakomybg,
skatinimo tvark4, ir Salinim4 ið Moþmo centro, patikrinimq del Kursantr¿ paZeidimq atlikimo,
nuobaudq skyrimo ir panaikinimo tvark4.

2. Vidaus tvarkos taisykles parengtos vadovaujantis Tarnybos Kalejimq departamente prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutu, Profesinio moþmo istatymu, Kalejimq
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro nuostatais bei
kitais teises alifais.

il SI(YRIUS
KURSANTU TR KLAUSYTOJU TEISES IR PAREIGOS

3. Kursantq ir klausytojq teises:
3.1. turèti tinkamas mokymo s4lygas;
3 .2. buti apgyvendintiems Moþmo centro bendrabutyj e;

3.3. sekmingai uàbaigus mokym4, gauti nustat¡rto pavyzdäo moþmo baigim4
pafvirtinanðius dokumentus ;

3.4. atsiùvelgiant i moþmosi rezultatus, teises aktq nustatSrta tvarka, gauti stipendij4
3.5. teises aktq nustat¡4a tvarka gauti materialinç param4;
3 .6. gauti paskatinimus;
3.7. teises aktq nustat¡rta tvarka gauti mokino paiymèjim1;
3.8. dalyvauti Moþmo centro savivaldoje;
3.9. naudotis Mokymo centro patalpomis ir ten esanðiu inventoriumi;
3.10. esant galimybei ir gavus Mokymo centro vadovybes leidim4, laikyi transporto

priemones Mokymo centro teritorijoje tik nustat¡rtoje vietoje;
3.11. teikti pasiulymus del mokymosi ar gyvenamr¿jq s4lygq gerinimo.
4. Kursantai ir klausytojai privalo:
4.1. lailcytis Tarnybos Kalejimq departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo

ministerijos statuto (toliau - Statutas), Mokymo centro nuostatq, darbo reglamento, Mokymo centro
bendrabuðio vidaus tvarkos taisykliq, Siq Vidaus tvarkos taisykliq ir kitq kursantq ir klausytojq
veikl4 reglamentuojanðir¿ teises aktq reikalavimq;
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4.2.laikytis kursantams ir klausytojams nustat¡rtos dienotvarkes (1 priedas);
4.3. neveluoti i pamokas ir be mokytojo leidimo neiðeiti ið pamokos;
4.4. vykdyti teisetus Mokymo centro vadovybes, mok¡ojq bei kitq Mokymo centro

darbuotdq ntrodymus, pavedimus bei reikalavimus;
4.5. sistemingai ir shopiai moþtis, lank¡i teorinius ir praktinius uZsiemimus, aktyviai

dalyvauti pamokose, Mokymo centro organizuojamuose kulttiros ir sporto renginiuose;
4.6. atllkti paskirtus Mokymo centro ir/ar jo teritorijos tvarkymo darbus;
4.7.bÊti blaivüs, nevartoti alkoholiniq gêrimq, kitq psichik4 veikianðiq medZiagq Mokymo

centro teritorijoje ar patalpose;
4.8. saugoti Mokymo centro iSduot4 mokinio paZymejim4;
4.9. laiku pateikti medicinines paZymas ar kitus pamokq praleidim4 pateisinanðius

dokumentus Bendrojo skyriaus vyresniajam specialistui (toliau - grupès vadovas);
4.10. gerbti Mokymo centro bendruomenés narius, deramai atstovauti Mokymo centrui;
4.11. tausoti Mokymo centro ttxtq,ui,padaryt4ùalqatsakyti teises aktq nustat¡rtaftarka;
4.12. racionaliai ir taupiai naudoti jiems i5duotas priemones, elekfos energij4 ir kitus

materialiuosius i5teklius;
4.13. naudotis Moþmo centro elektroniniais rySiais, programine ir biuro iranga,

kanceliannemis bei kitomis priemonèmis tik su mokymu susijusiais tikslais gavus Mokymo centro
administracij os leidim4;

4.14. IaíI<ytis prie5gaisrines, darbo saugos ir kitq taisykliq reikalavimr¿;
4.15. laikytis Svaros ir tvarkos darbo ir mokymosi patalpose;
4.16. lailqtis bendrosios ir asmenines higienos normq;
5. Kursantams ir klausytojams draudZiama:
5.1. ine5ti i Moþmo centro teritorij4 svaiginamuosius gerimus, alkoholiniq gerimq tar4

(tuSðius butelius), narkotines, psichotropines ar kitas svaiginam4sias medZiagas ;

5.2.vartoti Mokymo centro teritorijoje ar jo patalpose alkoholiniq gerimq, kitq psichik4
veikianðiq medùiagq, taip pat atvykti i Mokymo centr4 apsvaigus nuo anksðiau minetq gerimq ar
medùiag4;

5.3. rükyti Mokymo centro patalpose ar teritorijoje (iSskyrus irengtos rAkymo vietos);
5.4. atLikti bet kokius pavojingus veiksmus, kurie sukeltq pavojq kitq Zmoniq ar turto

saugumui;
5.5. vartoti necenzurinius ZodZius ir posakius;
5.6. trukdyti vesti pamokas ir kitus renginius;
5.7.be pateisinamos prieZasties nedalyvauti moþmo proceso renginiuose (pamokos,

mok¡'rno Ptaktika ir kt.);
5.8. visq uZsiemimq, konsultacijq, rikiuoðiq, papildomo ugdymo ir kitq renginiq metu

pasiekimq vertinimo ar kompetencijq vertinimo metu naudotis mobiliaisiais telefonais.

III SKYRIUS
KURSANTU IR KLAUSYTOJTJ VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

6. Kursantai ir klausytojai pirm4 moþmosi dien4 pamokq tvarkara5tyje numat¡rtu laiku
registruojami, instruktuojami, supaZindinami su Siomis taisyklemis bei kitais aktualiais teisès aktais
ir pagal poreiki apgyvendinami Mokymo centro bendrabutyje.

7. Kursantus ir klausytojus registruoja, instruktuoja, supaZindina su teises aktais Mokymo
organizavimo skyriaus (toliau - MOS) atsakingi darbuotojai ir Bendrojo skyriaus vyresnysis
specialistas (toliau - grupes vadovas).

8. Kursantus apgyvendina Mokymo centro bendrabutyje ir aprupina bütiniausiomis
priemonémis Bendroj o sþriaus darbuotojai.

9. Kursantai ir klausytojai Moþmo centro direktoriaus isakymu paskirstomi i mokymo
grupes, kurios praktiniq uZsiemimq metu gali büti skirstomos i pogrupius.

10. Mokymo grupems vadovauti, stebeti kursantq ar klausytojq lankomum4ir paàangamq,
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padeti jiems sprçsti mokymosi metu kylanõias problemas Mokymo centro direktoriaus isakymu
skiriami grupes kuratoriai.

11. Kiekvienoje mokymo grupeje grupês vadovas paskiria seniun4.
12. Mokymo grupes seniünas:
12.1. rytinio patikrinimo metu teikia duomenis apie neatvykusius i pamokas grupès

vadovui;
12.2. teikia grupes kursantq (klausytojq) medicinines paà;ymas ar kitus pamokq praleidim4

pateisinanðius dokumentus grupes vadovui;
12.3. vadovauja grupei atliekant ivairias uZduotis ir nurodymus;
I2.4. atsako uZ vidaus tvark4 ir drausmç grupeje;
12.5. reikalauja i5 grupes, kad bütq tvarkinga iÉva'zda;
12.6. jei nepildomas elektroninis dienynas prieð pamokas paima i5 Mokymo organizavimo

skyriaus grupös dienyn4, teikia pildyti mok¡ojams ,o po pamokq gryzirta jL atgal;
12.7. praneía Mokymo organizavimo skyriaus darbuotojams apie grupès drausmès

paZeidimus, pageidavimus ar nusiskundimus;
12.8. kontroliuoja, kad kursantai (klausytojai) tinkamai atliktq paskirtus Mokymo centro

patalpq ar jo teritorijos tvarkymo darbus;
12.9. nlormuoja Mokymo organtzavimo skyriaus darbuotojus apie mok¡ojo neatvykim4 i

pamok4 þraejus 15 minuðiq nuo pamokos pradZios);
12.10. nuolat prane5a grupes vadovui, grupes kuratoriui ar Mokymo organizavimo

skyriaus darbuotojams apie grupes mokymosi, bendravimo ar ugdymo problemas,
l2.ll. kontroliuoja, kad grupes kursantai laiþrtqsi asmens higienos taisykliq, tausotq

Moþmo centro turt4.
13. Kursantq ir klausytojq dalyvavimas pamokose yra privalomas. Leidim4 del svarbiq

prieZasðiq nedalyvauti pamokose suteikia Mokymo centro direktorius, tarpininkaujant grupes
vadovui ir MOS vir5ininkui.

14. Kursantai ir klausytojai, negalintys laiku atvykti i Moþmo centr4, privalo nedelsiant
apie tai prane5ti grupès vadovui ar Mokymo organizavimo skyriaus atsakingam darbuotojui.

15. Susirgç ar pasijutç blogai Mokymo centre kursantai ir klausytojai privalo apie tai
informuoti grupès vadov4 ar ir, jei reikia, kreiptis i gydymo istaig4.

16. Susirgç savo gyvenamojoje vietoje, kursantai ir klausytojai privalo kreiptis i savo
gyvenamosios vietos sveikatos prieZiuros istaigq.

17. Pamoþ nelanþm4 pateisinanðias medicinines paZymas ar kitus dokumentus bütina
pirmq atvykimo i Mokymo cent4 darbo dien4pateikti grupes vadovui.

18. Nukentejç ar pastebejç nelaimingq atsitikim4 ar jo padarinius, kursantai ir klausytojai
privalo nedelsiant prane5ti grupês vadovui ar Moþmo centro budetojui, pamokos metu -
dèstanðiam specialistui.

19. Kursantai, atleisti nuo fizinio rengimo (savigynos ir kt.) pratybq, taðiau galintys 
i

laxkyti teorines pamokas, privalo pateikti mok¡ojui paZymos apie sveikatos büklç kopij4 bei t:,

dalywauti ftzirno rengimo pratybose ir jas stebeti. Dokumento originalas pristatomas grupes .

vadowi.
20. Siekiant palaikyti 5var4 ir tvark4 Mokymo centro teritorijoje, vadovaujant grupes tl

vadovui bei grupes kuratoriui, kursantai ir klausytojai dalyvauja Mokymo centro bendrabuðio 'l
tvarkyme. Kursantai ir klausytojai gali dalyvauti bendruose Mokymo centro teritorijos tvarkymo it

rlqr"hrrncc )t'

IV SKYRIUS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI KURSANTAMS IT KLAUSYTOJAMS

21. Kursantai ir klausytojai pamokq metu privalo devêti tvarking4 (i5lyginta, nei5tepta)
dalykinio stiliaus apraîgq.Avima avalyne turi bäti Svari ir tvarkinga (nublizginta, simetri5kai
suvarst¡rta).

darbuose.
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22. Pratybq metu kursantai gali deveti speciali4 aprang1. Fizinio rengimo pamokose
kursantai dèvi sportinç aprang4.

23. Kursantai ir klausytojai pamokq metu turi vengti rySkaus makiaZo.
24. Kursantai ir klausytojai mokymosi metu turi büti tvarkingos i5vaizdos. Vyrq plaukai

turi büti trumpi, nesiekti ausq ir apykaklös, barzdos nuskustos, Zandenos trumpos, iki ausq vidurio,
motery plaukai turi büti tvarkingai supinti, suri5ti ar susegti, nekristi ant veido, akiq, nesiekti peðiq.

25. Siekiant i5vengti galimq traumq fizinio rengimo ar kifq pratybq metu:
25.1. kursantams ir klausytojams draudZiama nesioti (segeti, müvëti) papuoðalus;
25.2. tt¡ri brlti trumpai nukirpti nagai.
26. Kursantams ir klausytojams draudZiama nesioti karhr su civiliniais drabuZiais atskirus

tarnybines uniformos elementus.
27. Ktxsantai ir klausytojai, bendraudami tarpusavyje, su mok¡ojais, kitais Mokymo

centro darbuotojais ar kitais asmenimis, privalo elgtis kultúringai.
28. Mok¡ojui ar kitam Mokymo centro pareigünui ièjus i mokymo klasç visi patalpoje

esantys kursantai privalo atsistoti. Mokytojui pasisveikinus su grupe, kursantai ftlausytojai) grika i
savo vietas.

29. Kursantas (klausytojas) prie5 uZeidamas i Mokymo centro darbuotojo kabinet4, privalo
pasibelsti i duris ir gavçs leidim4 -ieiti.

30. Kursantui ar klausytojui naudotis klaseje ar kitoje mokymo patalpoje esanöiomis
techninemis priemonemis ar kitais prietaisais galima tik leidus mokytojui.

31. Klasèse, gyvenamosiose bei bendro naudojimo vietose, sanitariniuose mazguose
kursantai ir klausytojai privalo laiþrtis higienos bei saugos reikalavimq, taupyti elektr4, vandeni ir
Silumq, taupiai naudoti sanitarines higienos medZiagas.

V SKYRIUS'
KURSANTV SKATINIMAS IR ATSAKOMYBE

32. Mokymo centro direktoriaus isakymu kursantai gali büti skatinami arba jiems gali büti
taikomos drausminès nuobaudos.

33. Kursantai gali bUti skatinamiuù:
33.1. gerus mokymosi rezultatus;
33.2. aktyvi4 visuomeninç veikl4;
3 3.3. nepriekai5ting4 elgesi;
3 3.4. auk5tus pasiekimus sportinese varZybose, konkursuose
33.5. aktyvtl dalyvavimq Mokymo centro organizuojamuose pataisos pareiguno profesijos

populi arinimo renginiuo se.

34. Kursantq skatinimo priemonrès:

34.1. padeka;
34.2. pinginè premija;
34.3. vardinrö dovana.
35. Pasiulymus del kursantt¿ skatinimo Mokymo centro direktoriui gali teikti grupès

vadovas, mokymo grupiq kuratoriai, renginiq orgartizatoriai ir kiti Mokymo centro darbuotojai.
36. Tarnybinis prane5imas ar teikimas turi büti suderintas su Mokymo organizavimo

skyriaus vir5ininku.
37. Kursantai, turintys galiojanði4 drausminç nuobaud4, neskatinami.
38. Informacijq apie kursanto skatinim4 dedama i kursanto asmens byl4.
39. Kursantams drausminês nuobaudos skiriamos uZ:
39.1. neatvykim4 i Mokymo centr4 ar mokymo praktik4 vien4 ar daugiau darbo dienq be

pateisinamos prieZasties;
39.2. buvim4 apsvaigusiam nuo alkoholiniq, narkotiniq, psichotropiniq ar kitq psichik4

veikianðiq medùiag4 Mokymo centre ir jo teritorijoje ar mokomosios praktikos metu pataisos

istaigoje, jos teritorij oj e;
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39.3. alkoholiniq, narkotiniq, psichotropiniq ar kifil psichik4 veikianöiq medZiagq
vartojim4 Mokymo centre ir jo teritorijoje ar mokomosios praktikos metu pataisos istaigoje, jos
teritorijoje, arba ne mokymosi metu vie5oje vietoje, kai kursanto elgesys ùeidùia åmogaus orum4 ir
diskredituoja pataisos pareiguno vard4;

39.4. kitus sistemingus drausmès paZeidimus;
39.5. s4moning4 neteisingq Ziniq apie save pateikim4 arba Ziniq nuslöpim4;
39.6. pikfnaudùiavim4tarnyba, tarnybos pareigqneatlikim4, tamybos igaliojimq vir5ijimq

moþmo praktikos metu;
39.7. saugaus elgesio su ginklais ar Saudmenimis paàeidim4 Mokymo centro tire;
39.8. Mokymo centro turto praradim4, sugadinim4 ar sunaikinim4;
39.9. mokinio paZymejimo praradim4 arba sugadinim4;;
39.10. nespining4 ar nesavaranki5k4 uZduoðiq (atsiskaitymq, egzaminq ar kt.) atlikim4,

pasinaudojant neleistinais informacijos ðaltiniais ar kitq asmenq pagalba;
39.11. uZ Siq taisykliq, Mokymo centro bendrabuðio vidaus tvarkos taisykliq ir kitq

Mokymo centro vidaus tvark4 reglamentuojanðiq teisès aktq nuostatq nesilaikym4.
40. Kursantams gali büti skiriamos Sios drausmines nuobaudos:
40.1. pastaba;
40.2. papeikimas;
40.3. grieùfas papeikimas;
40.4. pa5alinimas i5 Mokymo centro.
41. Drausmine nuobauda - paðalinimas i5 Moþmo centro gali büti skiriama uZ:
41.1. Moþmo centr4 diskredituojanti, llnogaus orirmq úemínarúi elgesi ar kitus tiesiogiai

konstitucines teises paÈeidäianöius veiksmus,
4I.2. neafiykimq i Mokymo centr4 ar mokymo praktik4 vien4 ar daugiau darbo dienq be

pateisinamos prieZasties;
41.3. nepaùangum4;
41.4. buvim4 apsvaigusiam nuo alkoholiniq, narkotiniq, psichotropiniq ar kitq psichik4

veikianðiq medùiagt4ar jq vartojim4 Mokymo centre ir jo teritorijoje ar mokomosios praktikos metu
pataisos istaigoje, jos teritorijoje, arba ne mokymosi metu vie5oje vietde, kai Kursanto elgesys
ùeídùia Zmogaus orum4 ir diskredituoja pataisos pareiguno vardq

41.5. drausmes paZeidim4, jei prie5 tai nors vien4 kart4 per mokymosi lailcotarpi buvo
taikyta nuobauda - grieåtas papeikimas.

42. Esant duomenq apie Kursanto padaryt1 drausmes paÈeidimE (-us), uZ kuri gali büti
skirta drausminé nuobauda, Mokymo centro direkforiaus nurodymu yra atliekamas tarnybinis
p atikitnimas. Tuo tiks I u gali buti sudar5,ta komi sij a.

43. Tarnybinipatikrinim4 vykdantys asmenys privalo sura5yti ir per 3 darbo dienas iteikti
paieidimqpadariusiam kursantui prane5im4 apie galim4 drausmès paùeidimq.

44. Kwsantas, gavç prane5im4 apie galim4 drausmès paZeidimQ, turi teisç per 2 darbo
dienas pateikti paai5kinim4.

45. I5nagrinejus ir.ykio aplinþbes teikiamas pasiulymas Moþmo centro direktoriui del
drausmines nuobaudos skyrimo. Tarnybinis patikrinimas privalo büti atliktas per 30 dienq.
Tarnybinio patikrinimo terminas, esant svarbioms prieZastims, gali büti pratçsiamas Mokymo
centro direktoriaus isakymu.

46. Informacij1 apie kursanto drausminç nuobaud4 dedama i kursanto asmens byl4.
47. Kursantai Salinami i5 Moþmo centro:
47.1. kai netenka Lietuvos Respublikos pilietybes;
47.2. jei paai5keja aplinkybes, del kurir¿ kursantui gali büti taikomi priemimo i tarnyb4

apriboj imai, nustat¡rti Statute;
47 .3. kaijam paskirta drausmine nuobauda - pa5alinimas i5 Mokymo centro;
47.4. paties pra5ymu.
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VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

48. Kursantai ir klausytojai su Siomis taisyklemis supaZindinami pasira5ytinai.
49. Kursanto (klausytojo) ar dél jo kaltös Mokymo centrui padaryt4 materialinç ial4

atly ginama teises aktr¿ nustat¡rta tvarka,
50. Taisykles keiöiamos ir papildomos Mokymo centro direktoriaus isakymu.



Kalejimq departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos
Mokymo centro profesinio mokymo
kursantq ir þadinio mokymo kursq
klausytoj q vidaus tvarkos taisykliq
I priedas

MOKYMO CENTRO KURSANTV
DIENOTVARI(E

Veikla Pirmadienis
Antradienis-

Kefvirtadienis
Penktadienis

Kursantt¿ kelimasis, rytine
mank5ta, pusrvðiai

07.30 - 08.30 07.00 -07.40 06.4s -07.40

Kambariq tvarkymas,
pasiruo5imas pamokoms

08.30 - 08.50 07.40 - 08.00 07.40 - 08.00

Kursantr¿ ir klausytojq
rikiuote (rytinis
patikrinimas)

08.50 - 09.00 08.00 - 08.10 08.00 - 08.10

Pamokos, konsultaclos 09.10 - 16.00 08.1s - 16.00 08.15 - 14.30
Pietq pertrauka rr.45 - 12.20 tr.4s - 12.20 11.45 - 12.20
S avaranki5kas mokvmasis 17.00 - 18.30 17.00 - 18.30
Laisvalaikis 18.30 - 23.00 18.30 - 23.00
Ramybés laikas (mieeas) 23.00 - 07.30 23.00 - 07.00
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