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Vykdydama Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

Mokymo centro (toliau - Mokymo centras) direktoriaus 2017 m. gruodZio 1 d. patvirtinto Kalejimq

departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro veikl4 vidaus tvark4

ir personalo veiklq reglamentuojanðiq teises aktr¿ bUtinq atnaujinti ar parengti s4raSo Nr. TS-1780

7 priemonE ir siekdama tobulinti Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo

ministerijos Mokymo centro veiklos organizavim4:

1.P a k e i ð i u Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo

ministerijos Mokymo centro darbo reglamentq patvirtint4 Mokymo centro direktoriaus 2015 m.

gruodZio 28 d. lsakymu Nr. V-156 ,,Dél Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos

teisingumo ministerijos Mokymo centro darbo reglamento patvirtinimo", ir i5destau j[ nauja

redakcija þridedama).
2.Pavedu:
2.l.Bendrojo skyriaus ra5tvedybos inspektorei Miroslavai Suboð su Siuo [sakymu

supaZindinti Mokymo centro darbuotojus;

2.2.Kompetencijq ugdymo skyriaus profesijos mokytojui Jauniui Stankeviðiui 5[

[sakym4 paskelbti Mokymo centro intraneto svetaineje'

3. N u s tatau, kad ðis [sakymas [sigalioja 2018 m. sausio 2 d.

Mokymo organizavimo skyriaus vir5ininke,
atliekanti direktoriaus funkcii as ZanaMitiajeva
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PATVIRTINTA
Kalêj irnq departarnento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Mokyrno centro direktoriaus
2015 m. gruodZio 28 d. [sakymu Nr. V-156
(Kalej imq departamento prie
Lietuvos Respubl ikos teisingurno ministerijos
Mokyrno centro direlçtoriaus ,Ã F
2017 tn. gruodZio ÁS¿. isat yro Nr. S * d"f"5
redakcija)

KALEJIMU DEPARTAMENTO PRIE
LIETUVOS 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, [staiga) darbo organizavimo vykdant pavestus uZdavinius tvarkq.

2. Mokymo centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos tarptautinèmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Svietimo [statymu, Lietuvos
Respublikos profesinio mokymo [statymu, Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiqjq Svietimo
ir tçstinio mokymosi [statymu, Tarnybos Kalejimq departamente prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos statutu (toliau - Statutas), Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (toliau -
Darbo kodeksas), Lietuvos Respublikos valstybös tarnybos [statymu (toliau - Valstybès tarnybos
istatymas), kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisês aktais, Respublikos Prezidento
dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
ministro, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro (toliau - teisingumo ministras) ir Kalejimr"
departamento direktoriaus isakymais, Siuo Reglamentu ir kitais teises aktais.

3. Mokymo centras savo veikl4 grindLia istatymo virsenybès, objektyvumo,
proporcingumo, nepiktnaudZiavimo valdZia, tamybines pagalbos, efektyvumo, lygiateisi5kumo,
skaidrumo, atsakomybes ui. priimtus sprendimus ir kitais Lietuvos Respublikos vie5ojo
administravimo [statyme (toliau - Vie5ojo administravimo istatymas) nustatytais principais.

4. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje (toliau - Teisingumo ministerija),
kitose valstybes institucijose ir [staigose Mokymo centrui atstovauja Mokymo centro direktorius,
direktoriaus pavaduotojas arba direktoriaus þalioti Mokymo centro strukturiniq padaliniq (toliau -
padaliniai) vadovai, arba kiti Mokymo centro statutiniai valstybes tarnautojai (toliau - pareigünai),
karjeros valstybes tarnautojai (toliau - valstybes tarnautojai) ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo
sutartis ir gaunantys darbo uZmokest[ i5 valstybes biudZeto ir valstybes pinigq fondq (toliau -
darbuotoj ai, 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, [statymq ir kitq teisès aktq Mokymo centrui nustatytus uZdavinius ir funkcijas
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bei I Mokymo centrui patvirtint4 didZiausiq leistin4 pareigün6 valstybes tarnautojq ir darbuotojro
dirbanðiq pagal darbo sutartis (toliau kartu - darbuotojai, personalas), pareigybiq skaiðiq. Struktür4
isakymu tvirtina Kalej imq departamento direktorius.

6. Mokymo centrui vadovauja Mokymo centro direktorius, kuris atsako uZ Mokymo
centrui pavestq uZdaviniq þyvendinimE ir darbo organizavim4. Kai nera direktoriaus (atostogos,
komandiruote ir kiti atvejai), jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas ar teisingumo ministro
[sakymu paskirtas kitas asmuo. Mokymo centro direktorius yra tiesiogiai pavaldus Kalejimq
departamento direktoriui ir atskaitingas teisingumo ministrui.

7. Mokymo centro direktoriaus pavaduotojas pagal jam nustatyt4 administravimo srit[
koordinuoja Mokymo centro padaliniq veikl4 ir atsako uZ [statymg Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarim6 kitq teises aktq þyvendinimo organizavim4 ir koordinavimq.

8. Mokymo centro padaliniai uZtikrina [statymuose, Vyriausybes nutarimuose ir kituose
teises aktuose Mokymo centrui nustatytq uZdaviniq þyvendinimau organizuoja Mokymo centro
direktoriaus sprendimq vykdym4 bei jq kontrolç.

9. Mokymo centro padaliniams vadovauja padaliniq vadovai, kurie yra tiesiogiai
pavaldüs direktoriui arba jq padalini koordinuojanðiam direktoriaus pavaduotojui ir asmeniÈkai
atsako uZ vadovaujamiems padaliniams pavestq uZdaviniq þyvendinim4 ir funkcijq vykdym6
darbo orgarizavim4 darbo drausmç, taip pat uZ Mokymo centro direktoriaus ir direktoriaus
pavaduotojo rezoliucrjq ir Zodinir¿ pavedimq vykdym4. Kai laikinai nera padalinio vadovo
(atostogos, komandiruote ir kiti atvejai), jo funkcijas atlieka Sio padalinio darbuotojas, kurio
pareigybes apra5yme nustatyta tokia funkcija, arba direktoriaus [sakymu paskirtas kitas Mokymo
centro darbuotojas.

10. Mokymo centro padaliniai savo veikloje vadovaujasi Mokymo centro direktoriaus
isakymu patvirtintais padaliniq nuostatais, personalas pareigybiq apra5ymais, parengtais
vadovaujantis atitinkamomis metodikomis.

11. Padalinio vadovas turi uZtikrinti, kad i darba priimamas darbuotojas, prieS
pradedamas eiti pareigas, bütq supaZindintas su Mokymo centro ir padalinio nuostatais, pareigybès
apra5ymu, Kalêjimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos darbo tvarkos
taisyklèmis, Siuo Reglamentu ir kitais teises aktais, kuriais privalo vadovautis savo veikloje.

12.Kai darbuotojo laikinai nera (atostogos, komandiruotê ir kiti atvejai), jo funkcijas
atlieka kitas to padalinio darbuotojas, kurio pareigybes apra5yme nustatSrta tokia funkcija, arba
Mokymo centro direktoriaus [sakymu paskirtas kitas darbuotojas.

ANTRASIS SKIRSNIS
KOMISIJTJ, DARBO GRUPIU SUDARYMAS IR JU VEIKLA

13. Vykdant Lietuvos Respublikos [statymq Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimq teisingumo ministro, Kalejimq departamento direktoriaus ir Mokymo centro direktoriaus
isakymq bei kitq teises aktq nuostatas, Mokymo centro direktoriaus isakymu gali büti sudaromos
nuolatines ar laikinosios komisijos arba darbo grupês.

14. Nuolatines komisijos sudaromos direktoriaus pavestai ilgalaikei funkcijai vykdyti.
15. Laikinosios komisijos arba darbo grupes sudaromos direktoriaus isakymu pavestai

trumpalaikei funkcijai, uZduoðiai ar pavedimui vykdyti.
16. Nuolatines ir laikinosios komisijos, darbo grupes sudaromos iS komisijos

pirmininko ar darbo grupes vadovo, nariq esant bütinybei, - pirmininko pavaduotojo ar darbo
grupes vadovo pavaduotojo ir sekretoriaus.

17. Komisijos pirmininku ardarbo grupes vadovu paprastai skiriamas Mokymo centro
direktoriaus pavaduotoj as arba padalinio vadovas.

18. Komisijos pirmininkas ar darbo grupes vadovas ir komisijos ar darbo grupes nafiai
uZ savo veikl4 atsako Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka.
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19. Mokymo centro komisijos ar darbo grupes gali büti sudarytos i5 Mokymo centro ir
Kalejimq departamento bei Kalejimq departamentui pavaldåiq [staigq darbuotojq, suderinus su

minetq [staigq vadovais.
20. Mokymo centre sudaromq komisijq ar darbo grupiq sudetis tvirtinama Mokymo

centro direktoriaus [sakymu. Jei Mokymo centre sudaromoje komisijoje ar darbo grupeje yra
kvieðiami dalyvauti kitq institucijq, [staigq arba organizacijq atstovai, jos sudetis tvirtinama
Mokymo centro direktoriaus fsakymu, atsiZvelgiant [ Siq institucijq, [staigr¿ arba organizacijq
siülymus del atstovq [traukimo ðios komisijos ar darbo grupes nariais.

21. Komisijos ir darbo grupes savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos

istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, kitais teises aktais ir Siuo Reglamentu.

Sudarant komisijq ar darbo grupç, tuo paðiu [sakymu gali büti patvirtintas komisijos ar darbo grupes

darbo reglamentas (nuostatai), kuriuo komisija ar darbo grupe vadovaujasi savo veikloje.
22. Jei komisijos ar darbo grupês darbo reglamente (nuostatuose) nenustatyta kitaip,

posedis yra teisetas, jeigu jame dalyvauja ne maZiau kaip puse komisijos ar darbo grupes narit¿.

Priimti sprendimai yra teiseti, kai uZ juos balsuoja ne maùiau kaip pusè posedyje dalyvavusiq
komisijos ar darbo grupes nariq. Balsams pasidalijus po lygiai, lemiamas yra komisijos pirmininko
ar darbo grupes vadovo balsas.

23. Visi komisijos ar darbo grupès nariai turi lygias balso teises. Balsuojama atvirai, jei
kitaip nenustato kiti teises aktai. Jeigu kokiu nors klausilrru nuomonés nesutampa, komisijos ar
darbo grupes narys gali pareik5ti atskirq nuomonç.

24. Komisijos ar darbo grupes posédZio protokolas ne veliau kaip per 7 darbo dienas
nuo posödZio dienos turi büti pasira5ytas posêdZio pirmininko ir sekretoriaus fiei nenustatyta kitaip)
bei uZregistruotas.

25. Komisijq darbo grupiq veiklos dokumentai (posedZiq protokolai, susira5inejimo
dokumentai, ivairüs projektai, paZymos ir kt.) saugomi ir tvarkomi Mokymo centro padalinyje,
kuriame dirba komisijos ar darbo grupès sekretorius, vadovaujantis Dokumentq tvarkymo ir
apskaitos taisyklêmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. [sakymu
Nr. V-118 ,,Dèl Dokumentq tvarkymo ir apskaitos taisykliq patvirtinimo".

26. Komisijos ar darbo grupès veikla gali búti nutraukta Mokymo centro direktoriaus

isakymu. Komisijos ar darbo grupes veikla nutraukiama ne[vykdZius uZduoties, kai atsiranda
aplinkybiÈ kurios daro tolesnç komisijos ar darbo grupes veikl4 netikslingq arba kai atsiranda
prieZasðiq del kuriq negalima [vykdyti komisijai ar darbo grupei nustatytq uZduoðiq, ir apie tai
komisijos pirmininkui ar darbo grupes vadovui pateikus motyvuot4 tarnybin[ prane5im4 Mokymo
centro direktoriui.

27. Komisijai ar darbo grupei nustatytas terminas uZduoöiai ivykdyti gali búti pratçstas tik
tuo atveju, kai komisijos pirmininkas ar darbo grupès vadovas Mokymo centro direktoriui pateikia
motyvuotq pra5ym% kuriame pateikia informacij4 apie komisijos ar darbo grupès nuveikt4 darbq ir
i5desto prieZastis, del kuriq neivykdytos uZduotys. Kartu su pra5ymu turi buti pateiktas Mokymo
centro direktoriaus [sakymo del termino pratçsimo projektas, jei terminas buvo nustatytas [sakyme.

TRECIASIS SKIRSNIS
PASITARIMAI MOKYMO CENTRE

28. Mokymo centro einamieji klausimai aptariami pasitarimuose. Pasitarimai rengiami
pas Mokymo centro direktoriq ar jo pavaduotoj4. Gali büti organizuojami ir kiti pasitarimai.

29.PasitaÅmuose pas Mokymo centro direktorir¿ aptariami veiklos organizavimo
klausimai. AtsiZvelgiant i pasitarimo tem4 pasitarime gali dalyvauti direktoriaus pavaduotojas,
vyriausiasis patarejas, padaliniq vadovai, juos pavaduojantys asmenys. I pasitarimus gali büti
kvieðiami ir kiti Mokymo centro darbuotojai.

30. Pasitarimai pas Mokymo centro direktoriq paprastai vyksta kiekvien4 pirmadieni
8.30 val. ryto. Pagal poreik[ Sie pasitarimai gali büti organizuojami ir kitu direktoriaus nurodytu
laiku. Pasitarimams pirmininkauj a Mokymo centro direktorius.
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31. Dokumentinç medZiag4 pasitarimuose pas Mokyrno centro direktoriq svarstomais
klausimais teikia ir pasitarimq metu priimtq sprendimq (nulodymr$ þyvendinim4 pagal
kompetencijq oryanizuoja direktoriaus pavaduotojas arba Mokymo centro direktoriaus pavedimu
padaliniq vadovai.

32. Pasitarimai yra protokoluojami, protokolus rengia Mokymo centro darbuotojas,
atsakingas uZ [staigos veiklos planavimq.

33. Per pasitarimus pas direktoriq priimtq sprendimq, duotq pavedimq kontrolç vykdo ir
Mokymo centro vadovybei informacij4 apie laiku ne[vykdytus pavedimus teikia Bendrojo skyriaus
darbuotojai, atsakingi uZ dokumentq valdym4.

34. Mokymo centro direktoriaus pavaduotojas gali organizuoti padaliniq vadovr¿ ir kitq
darbuotojq pasitarimus j iems pavestq uZdaviniq vykdymo klausirnais.

35. Mokymo centro padaliniai aktualiems veiklos klausimams aptarti gali organizuoti
pasitarimus, kuriuose dalyvauja Kalejimq departamento ir (ar) jam pavaldZiq [staigq atstovai bei
kviestiniai asmenys. Sie pasitarimai rengiami suderinus su Mokymo centro vadovybe.

36. Mokymo centro darbuotojq susirinkimai rengiami ne reðiau, kaip kart4 per mènesi,
penktadieniais. Susirinkimq metu supaZindinama su naujausiais teises aktais, aptariami einamieji
reikalai. Susirinkimams pirmininkauja Mokymo centro direktorius, jie protokoluojami. Protokolus
rengia Bendrojo skyriaus darbuotojas, atsakingas uZ istaigos veiklos planavim4.

III SKYRIUS
MOKYMO CENTRO VEIKLOS PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS

37. Mokymo centro veikla organizuojama vadovaujantis Priemimo I pataisos pareigunq
profesinio mokymo [staigos vykdom4 programq planu, tvirtinamu teisingumo ministro, Kalejimr¿
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 pareigünq [vadinio mokymo programa.

38. Planuojant Mokymo centro veikl4 istaigoje yra rengiami:
38.1. Mokymo centro metinis veiklos planas;
38.2. Mokymo centro padaliniq ketvirðiq dalbo planai;
38.3. kiti planai.
39. Mokymo centro metinio veiklos plano rengimo tvark4 veiklos stebesenq kontrolç,

vertinim4 ir atsiskaitym4uí 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 [staigq metinio veiklos
planavimo tvarkos apra5as, kur[ tvirtina Kalèjimq departamento direktorius.

40. Mokymo centro metinio veiklos plano rengimui organizuoti ir kontroliuoti, jo
þyvendinimui priZiureti, biudZetiniais metais pasiektierns rezultatams [vertinti, i5kilusioms
problemoms analizuoti ir planuojamo laikotarpio veiklos prioritetams nustatyti [staigoje sudaroma
Veiklos planavimo komisija, veikianti pagal savo darbo reglament4 ir atskaitinga direktoriui.
Veiklos planavimo komisijos sudet[ ir jos darbo reglament4 tvirtina direktorius.

41. Mokymo centro padaliniai savo veikl4 planuoja ketvirðiais. Padaliniq ketvirðiq
darbo planq projektus, apibendrinçs padaliniq pateiktus pasiulymus ir suderinçs juos su padaliniq
vadovais, rengia Bendrojo skyriaus darbuotojas, atsakingas uZ [staigos veiklos planavim4. Padalinir¿
ketvirðiq darbo planus tvirtina Mokymo centro direktorius. UZ padaliniq veiklos planavim4 atsako
Siq padaliniq vadovai.

42. Planuojamq vykdyti einamaisiais metais vie5qjq pirkimq plan4 rengia Mokymo
centro direktoriaus [sakymu sudaryta Vie5qjq pirkimq komisija, vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos vie5qjq pirkimr¿ [statymo (toliau - Vie5qjq pirkirnq lstatymas) nuostatomis.
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43. Kiti planavimo dokumentai teises aktq nustatyta tvarka rengiami Mokymo centro
direktoriaus ir jo pavaduotojo pavedimu.

44. Ui, atliktus darbus:
44.1. Mokymo centras Kalejimq departamentui pateikia:
44.1.I. Mokymo centro metinio veiklos plano vykdymo ataskaitas Kalejimq

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

metq vasario I d.

44.2. Mokymo centro padaliniai pateikia ataskaitas :

44.2.1. Veiklos planavimo komisijai uZ Mokymo centro metiniame veiklos plane
numatytr¿ priemonir¿ [vykdym4- ne vèliau kaip iki einamqjq metq sausio 15 d. ir liepos 15 d.;

44.2.2.de1 ketvirðiq darbo planq vykdymo - ne veliau kaip iki einamojo ketvirðio
pirmojo mènesio l0 d. Mokymo centro darbuotojui, atsakingam uZ [staigos veiklos planavim4 kuris
jas apibendrina, suderina su padaliniq vadovais ir per 10 darbo dienq teikia Mokymo centro
vadovybei.

IV SKYRIUS
MOKYMO CENTRO DIREKTORIAUS ISAKYMAI IR KITI MOKYMO CENTRO

DOKUMENTAI

PIRMASIS SKIRSNIS
MOKYMO CENTRO DIREKTORIAUS TSAKYMAI, JU SKELBIMAS, ISIGALIOJIMAS

45. Mokymo centro direktoriaus [sakymas yra individualus ar bendrasis teises aktas
(norminis), kuriame nustatomos, keiöiamos ar naikinamos teises ir pareigos, kurias Mokymo centro
direktoriui nustatyti, keisti ar naikinti leidùia Lietuvos Respublikos [statymai, Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimai, teisingumo ministro isakymai ir kiti teises aktai.

46. Mokymo centro direktoriaus isakymr¿ projektus rengia Mokymo centro padalinir¿
darbuotoj a i pagal kompetencij q.

47. Rengiant teises aktq projektus, turi buti laikomasi tamybines pagalbos, efektyvumo
ir lygiateisi5kumo principr¿ itvirtintq Vie5oj o administravimo istatyme.

48. Rengiami Moþmo centro direktoriaus [sakymr¿ 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 Teisès aktq projektq rengimo
rekomendacijq patvirtinimo", Dokumentq rengimo taisykliq patvirtintq Lietuvos vyriausiojo
archyvaro 20ll m. liepos 4 d. isakymu Nr. V-Il7 ,,Dèl Dokumentq rengimo taisyklir¿
patvirtinimo", kitq teises akt¿ taip pat Valstybines lietuviq kalbos komisijos nutarimq nuostatas.

49. Rengdamas Mokymo centro direktoriaus isakymo projektA rengèjas i5analizuoja
galiojanðius Mokymo centro direktoriaus isakymus atitinkamoje srityje, ir, esant butinybei, parengia

isakymo, kuriuo susisteminamos visos atitinkam4 srit[ reglamentuojanðios nuostatos arba kuriuo
pakeiðiamos ar panaikinamos neaktualios, neatitinkanðios galiojanðiqteises aktqnuostatos, projekt4.

50. Direktorius priima ir pasira5o isakymus:
50. 1 . veiklos organizavimo klausimais;
50.2. personalo klausimais;
50.3. atostogq klausimais;
50.4. komandiruoðiq klausimais;
5 0. 5. kvalifi kacij os tobulinimo renginiq or ganizavimo klausimais;
5 0. 6. profesinio moky mo or ganizavimo klausimais.
5 1 . Parengt4 direktoriaus isakymo proj ekt4 vi zuoja:
51.1. isakymo projekto rengejas;
51.2. [sakymo projekto rengejo tiesioginis vadovas;
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51.3. darbuotojas, atsakingas uZ tai, kad [sakymo projektas atitiktq lietuviq kalbos
taisyklingumo ir teisès aktams nustatytus dokumentq rengimo reikalavimus, jei direktoriaus

isakymas skelbiamas Mokymo centro intraneto svetainêje;
51.4. suinteresuotq padaliniq vadovai, jei [sakymo turinys susijçs su padalinio

nuo¡tatuose priskirtais klausimai s ;

51.5. Finansq skyriaus vedejas, jei isakymo turinys susijçs su

ekonomine ir finansine veikla, finansiniq i5tekliq planavimu ir naudojimu;
51.6. Bendrojo skyriaus juriskonsultas (veiklos, personalo, atostogq

klausimais);

Mokymo centro

ir komandiruoðiq

51.7. direktoriaus pavaduotojas - pagal jam priskirtq administruojam4 veiklos sriti.
52. Jei [sakymu yra tvirtinamas kitas teisès aktas, jis taip pat vizuojamas 5io

Reglamento 51 punkte nustatyta tvarka.
53. Jeigu rengiamas keliq istaigq bendras isakymas, rengiama tiek originalo

egzempliori% kiek vadovq pasira5o isakym4. [sakym4 [formina ta [staiga, kuri inicijavo isakymo
rengim4. Prie5 Mokymo centro direktoriui pasira5ant isakym4 Mokymo centre liekantis [sakymo
originalas vizuojamas Sio Reglamento 51 punkte nustatyta tvarka.

54. Mokymo centro direktoriaus [sakymo projekto rengèjas, prie5 teikdamas isakym4
pasiraSyti direktoriui, [sakymo paskutinio lapo antroje puseje pateikia paskirstymo rodyklç ir
pasira5o, nurodydamas savo pareigas, vard4 ir pavardç.

55. Pasira5yti direktoriaus fsakymai registruojami jq pasira5ymo dien4 Bendrajame
skyriuje atitinkamuose registruose.

56. Mokymo centro direktoriaus isakymus registruoja ir jq originalus saugo
Bendrojo skyriaus darbuotojas, atsakingas uZ dokumentq valdymo administravim4. Pasira5ytr¿ ir
uZregistruotr¿ direktoriaus [sakymq kopijos ne veliau kaip kit4 darbo dien4 siunðiamos elektroniniu
pa5tu isakymo paskirstymo rodyklèje nurodytiems padaliniq vadovams arba darbuotojams.

57. Jeigu norminiai teises aktai nustato arba [sakyme yla nurodyta, kad su [sakymu
Mokymo centro darbuotojai turi bUti supaZindinti pasiraSytinai, su pasira5ytu ir uZregistruotu [sakymu
darbuotojai supaZindinami ne vêliau kaip per 3 darbo dienas nuo [sakymo isigaliojimo dienos.

58. Su Mokymo centro direktoriaus priimtais bendraisiais (norminiais) [sakymais, taip
pat isakymais Mokymo centro veiklos klausimais supaZindinami visi Mokymo centro darbuotojai.
Su kitais direktoriaus [sakymais, jei [sakyme nenurodyta kitaip, pagal isakymo turin[ supaZindinami

isakyme i5vard¡i Mokymo centro darbuotojai, jei reikia, - [sakyme i5vardytus darbuotojus
pavaduojantys asmenys, kiti suinteresuoti Mokymo centro darbuotojai.

59. Direktoriaus [sakymai [sigalioja jq pasira5ymo ir registravimo dienq jei paöiuose

lsakymuose nenustatyta kita jq [sigaliojimo data.
60. Mokymo centro direktoriaus isakymai, kuriuose nustatomos, keiðiamos ar

pripaZ[stamos netekusiomis galios teises normos, skelbiami Mokymo centro intranete. [sakym4
[staigos intranete paskelbia darbuotojas, administruojantis Mokymo centro interneto svetainç.

61. Mokymo centro direktoriaus isakymq vykdym4 kontroliuoja pats direktorius arba
direktoriaus pavaduotojas pagal jam priskirtq administruojarn4 veiklos srit[, arba fsakyme paskirtas
atsakingas uZ isakymo vykdymo kontrolç darbuotojas.

ANTRASIS SKIRSNIS
KITU DOKUMENTU RENGIMAS IR PASIRASYTUAS

62. Mokymo centro darbuotojai, vykdydami jierns nustatytas funkcijas ir pavedimus,
rengia Mokymo centro direktoriaus isakymr¿ ir kitq dokumentq projektus.

63. Visi dokumentai turi atitikti Dokumentq rengimo taisykliq bendruosius
reikalavimus. Dokumentai, neatitinkantys nustatytq reikalavimq, gr'4Zinami rengejams taisyti.

64. Mokymo centro dokumentus pasira5o Mokyrno centro direktorius. Kai nera
direktoriaus (atostogos, komandiruotè, liga ir kt.), Siuos dokumentus pasira5o direktoriaus
pavaduotojas arba kitas laikinai jo funkcijas atliekantis asmuo.
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65. Prieð direktoriui pasira5ant dokument4 jI vizuoja:
65. 1. dokumento rengejas;
65.2. dokumento rengejo padalinio vadovas;
65.3. jeigu dokumentas susijçs su kito padalinio veikla - Sio padalinio vadovas;

65.4. direktoriaus pavaduotojas pagal jam priskirtq administruojam4 veiklos srit[;
65.5. prireikus Mokymo centro direktoriaus nurodyrnu - ir kiti Mokymo centro darbuotojai.

66. Bendrojo skyriaus ir Finansq skyriaus vadovai vizuoja teisès aktq ir kitq dokumentq
projektus, susijusius su Mokymo centro struktüros ir pareigybiq sq¡a5q nustatymu bei.iLl pakeitimais.

67. Visi dokumentai, susijç su finansiniq ir materialiniq i5tekliq panaudojimu, turi buti
suderinti su Finansr¿ skyriaus vedeju.

68. Vizuojamas Mokymo centre liekantis dokumento egzempliorius arba i5siunðiamo
dokumento egzempliorius (kai siunöiama tik elektroninio ry5io priemonèmis arba faksu) - po
para5o rekvizitu arba dokumento paskutinio lapo antroje puseje kampiniu vêliaviniu büdu. Kai yra
kelios vizos, jos ra5omos greta arba viena po kitos. (Yiza laikoma ir rengejo nuoroda, kuri nera
ra5oma kampiniu vèliaviniu büdu).

69. Finansq skyriaus vedèjas antrojo paraSo teise pasira5o banko dokumentus,
buhalterines apskaitos dokumentus, Mokymo centro dilektoriui igaliojus, - kitus finansinio ir
ükinio pobüdZio dokumentus.

70. Sutarðiq projektai rengiami ir vizuojami atskiru Mokymo centro direktoriaus

[sakymu nustatyta tvarka.
71. Kitus dokumentus (aktus, paíymas, tarnybinius prane5imus ir kt.), parengtus

vykdant nustatytas funkcijas, pasiraSo jq rengejai.
72. Prfteikus Mokymo centro direktorius gali nustatyti kitoki4 dokumentq pasira5ymo ir

vizavimo tvark4.

V SKYRIUS
PAVEDIMAI, JU VYKDYMAS IR VYKDYMO KONTROLE

73. Mokymo centre pavedimus duoti turi teisç:
73.1. Mokymo centro direktorius - direktoriaus pavaduotojui pagal jam priskirtas

veiklos sritis, padaliniq vadovams pagal padaliniams nustatytas funkcijas, kitierns darbuotojams
pagal jq pareigybes apra5ymuose nustatytas funkcijas;

73.2. direktoriaus pavaduotojas - pavaldiems padaliniq vadovams pagal padaliniams
nustatytas funkcijas ir darbuotojams pagal jq pareigybès apra5ymuose nustatytas funkcijas, taip pat
kitq padalinir¿ vadovams ir darbuotojams, apie tai inforrnuodamas direktoriq;

73.3.padaliniq vadovai - vadovaujamo padalinio darbuotojams pagal jq pareigybes
apra5ymuose nustatytas funkcij as.

74. Direktoriaus pavedimai gali büti duodami direktoriaus [sakymais, raSytiniais
pavedimais, rezoliucijomis, kitokia ra5ytine ar Zodine forma. Direktoriaus pavaduotojo ir padaliniç
vadovq pavedimai gali büti duodami papildomomis rezoliucijomis, raS¡iniais pavedimais, kitokia
ra5ytine ar äodine forma.

75. Jei pavedime nurodomas daugiau nei vienas vykdytojas, pagrindinis ir tiesioginis
pavedimo vykdytojas yra asmuo, nurodytas rezoliucijoje pirrnasis. Visi kiti pavedirno vykdytojai
pagal savo kompetencij4 pateikia paäymas arba konsultuoja iodäiu, vizuoja galutini parengt4
dokument4. UZ pavedimo [vykdym4laiku yra atsakingas pirmuoju nurodytas vykdytojas.

76. Direktoriaus pavaduotojas direktoriaus rezoliucijoje jarn nurodytos uZduoties
vykdym4 gali ra5tu arba ùodùiu pavesti vykdyti savo kuruojarnq padaliniq vadovams.

77. Padaliniq vadovai direktoriaus arba direktoriaus pavaduotojo rezoliucijoje jiems
nurodytos uZduoties vykdym4 (i5skyrus pavedim4 atlikti tarnybinio /drausminio nusiZengimo
tarnybin[tyrimfl gali ra5tu arbaäodùitpavesti vykdyti jiems pavaldiems darbuotojams.
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78. Jeigu pavedime dêl tarnybinio/ drausminio nusiZengimo tyrimo vykdymo
rezoliucijoje nurodytam direktoriaus pavaduotojui ar padalinio vadovui pavesta atlikti tarnybinio
nusiZengimo tyrimq rezoliucijoje nurod¡as direktoriaus pavaduotojas/ padalinio vadovas
asmeni5kai atlieka 5[ pavedim4. Jeigu padalinio vadovui pavesta organizuoti tamybinio/ drausminio
nusiZengimo tarnybin[ tyrim4 nurod¡4 uZduot[ gali atlikti jam pavaldüs darbuotojai.

79. Pavedimai, i5skyrus pavedimus parengti atitinkamo teisès akto projekt4 ir atlikti
(organizuoti) tamybinio/ drausminio nusiZengimo tamybin[ tyrim4 turi büti ivykdyti ne veliau kaip
per 10 darbo dienr¿ jei teises aktuose ar paðiame pavedime nenurodyta kitaip.

80. Pavedimai parengti atitinkamo teisês akto projekt4 turi büti ivykdyti ne veliau kaip
per 3 mènesius, jei pavedime, [sakyme ar kitame teises akte, kurio pagrindu duodamas pavedimas,
nenurodytas konkretus ivykdymo laikas.

81. Pavedimai atlikti (organizuoti) tarnybinioi drausminio nusiZengimo tamybin[ tyrim4
turi büti [vykd¡i teises aktq nustatyiatvarka,jei pavedime nenurodytas konkretus [vykdymo laikas.

82. Laikoma, kad pavedimas ivykdytas, jeigu ivykdomos visos jame nurodytos
uZduotys, i5sprçsti visi jame pateikti klausimai ar [juos atsakyta i5 esmes. Jei pavedimas [vykdomas
netinkamai, visa medZiaga grqùinama rengèjams tobulinti, o pavedimo [vykdymo termino klausim4
sprendZia pavedim4 davçs asmuo.

83. Kai pavedimas [vykdomas ne ra5ytine forma (pur., susitikimo metu ar telefonu),
vykdytojas tai uZra5o dokumento originalo paskutiniame lape vir5 apatinês para5tès, pasira5o ir
nurodo dat4.

84. Prireikus atskiriems pavedimams ar teisès aktams þyvendinti direktoriaus lsakymu
sudaromos darbo grupes arba komisijos.

VI SKYRIUS
DOKUMENTU VALDYMO ORGANIZAVIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
DOKUMENTU VALDYMAS

85. Mokymo centro dokumentq valdymq organizuoja ir þyvendina Bendrasis 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
darb4 ir kitais teises aktais, reguliuojanðiais dokumentl¿ valdymg.

86. Dokumentai skirstomi, registruojami, tvarkomi ir saugomi vadovaujantis Mokymo
centro direktoriaus patvirtintu registrq s4ra5u, dokumentacijos planu ir apyra5r¿ s4ra5u. Dokumentq
registrq s4raSo ir dokumentacijos plano duomenis rengia ir nustatyta tvarka Kalejimq departamentui
derinti bei Mokymo centro direktoriui tvirtinti teikia Bendrojo skyriaus darbuotojas, atsakingas uZ

dokumentq valdymo administravim4.
87. Mokymo centro parengti ir su jo veikla susijç gauti dokumentai nustatyta tvarka

re gistruoj ami atitinkamuo se dokumentr¿ re gistruo se.

88. Neregistruojami gauti sveikinimo lai5kai, kvietimai (i5skyrus I mokymus,
seminarus, tarptautines konferencijas), padekos, privataus pobüdZio lai5kai, reklaminiai
lankstinukai, knygos ir periodiniai leidiniai, kita korespondencija, nesusijusi su atsakomybe ir
rizika, kylanðia del dokumentq ne[traukimo i apskaitos sistem4.

89. Darbuotojai, tiesiogiai i5 kitq istaig% privaðiq fiziniq ir juridiniq asmenq gavç

Mokymo centrui adresuotus dokumentus, privalo juos perduoti Bendrojo skyriaus darbuotojui,
atsakingam uZ dokumentr¿ valdymo administravim4.

90. Oficialiu elektroninio pa3to adresu gauti dokumentai, kuriq uZduotis reikia vykdyti,
atspausdinami ir registruoj ami bendr4j a tvarka.

91. Mokymo centro darbuotojq elektroninio pa5to adresais gauti dokumentai, kurir¿
uZduotis reikia vykdyti, persiunðiami i oficialiq Mokymo centro elektroninio paSto deZutç.
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Darbuotojai, twintys tarnybinio elektroninio pa5to adresus, privalo nuolat, ne maZiau kaip du kartus
per darbo dien4tikrinti tarnybinio elektroninio pa5to deZutes.

92. Dokumentus, gautus iË valstybines valdZios institucijq ministerijr¿, fiziniq ar
juridiniq asmenq, uZsienio Saliq, Mokymo centro darbuotojq, kursantq ir klausytojr¿ Bendrojo
skyriaus darbuotojas, atsakingas uZ dokumentq valdymo administravimq registruoja ir perduoda
Mokymo centro direktoriui ar j[pavaduojanðiam asmeniui.

93. Direktorius, skirdamas uZ dokumento uZduoties vykdym4 atsakingq asmen[ (toliau -
vykdytoja), raðo rezoliucijq pirmame dokumento lape nustatytoje vietoje. Rezoliucijoje trumpai
i5dèstoma, kas ir kaip turi sprçsti dokumente keliamus klausimus, gali büti nurodomas uZduoties

lvykdymo terminas fiei reikia) ir pasira5oma, nurodant datq.

94. Bendrojo skyriaus darbuotojas, atsakingas uZ dokumentq valdymo administravimq
dokument4 perduoda vykdytojui. Jei yra paskirti keli vykdytojai, pirmuoju nurodytam vykdytojui
atiduodamas dokumento originalas, kitiems - kopijos, kurios persiunðiamos elektroniniu pa5tu.

95. Mokymo centro direktoriaus rezoliucijoje i5vardyti vykdytojai, i5skyrus pirmqji,
privalo pagal savo kompetencij4 laiku, bet ne veliau kaip iki dokumento uZduoties ivykdymo
termino pabaigos likus 3 darbo dienoms, o jei terminas yra trumpesnis - ne veliau kaip likus
1 darbo dienai, teikti reikiam4 informacij4 Mokymo centro direktoriaus rezoliucijoje pirmuoju
nurod¡am vykd¡ojui. Ui, parengto dokumento kokybç pagal savo kompetencij4 atsako visi
vykdytojai. Jei vykdymo terminas nurodytas trumpesnis nei I diena, tai vykd¡ojai ji turi vykdyti
nedelsdami ir neatsiZvelgdami i pirmiau nurod¡us terminus.

96.Vykdytojai, i5skyrus nurodyt4 pirmqjl vykdydami pavedim4 pagal savo
kompetencij4 parengia reikiam4 informacij4 ir, sudering su savo tiesioginiu vadovu, teikia
informacij 4 pirmuoj u rezoliucij oj e nurod¡am vykdytoj ui.

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

98. Siunðiamo dokumento pasira5omas siunöiamas egzempliorius, istaigoje liekantis
egzempliorius vizuojamas Sio Reglamento 65 punkte
kartu su dokumento, i kur[ atsakoma, originalu.

99. Dokumentai, adresuoti Kalejimq
departamento strukturiniams padaliniams bei jq
dokumentr¿ valdymo sistemos priemonemis.

100. Jei dokumentas siunõiamas pagal adresatq s4ra54 ar apibendrintai nurod¡iems
adresatams, gali büti pasira5omas istaigoje liekantis egzempliorius (adresatai iËdêstomi paskutinio
lapo antroje puseje arba adresatq s4ra5as iforminamas atskirai), o adresatams gali büti siunðiamos
dokumento kopijos ar nuora5ai, patvirtinti antspaudu su istaigos pavadinimu. Antspaudas dedamas
taip, kad liestq pasira5iusiq asmenq pareigq pavadinimus, tvirtinamuose dokumentuose - po
baigiamuoju brükSniu.

101. Jei dokumentas siunðiamas tik faksimilinio rySio ar kitokiais telekomunikacijq
galiniais [renginiais, pasira5yti teikiamame dokumente pirmojo lapo vir5uje de5iniajame kampe
nurodoma,,Dokumento originalas nebus siunðiamas".

102. Pasira5y.ti siunðiami dokumentai Bendrojo skyriaus darbuotojui, atsakingam uù
dokumentq valdymo administravimq registruoti tui büti pateikiami jr¿ pasira5ymo dien4. Siunðiamo
dokumento originalas ar originalai (atsiZvelgiant i tai, kiek adresatq yra i5vardijama dokumente) yra
i5siunðiami adresatams, o vizuotas antrasis egzempliorius kartu su dokumento, I kuri atsakoma,
originalu paliekamas vykdl-tojo padalinyje uZ bylq sudarym4 atsakingam to padalinio darbuotojui
susira5inèjimo dokumentq bylai sudaryti.

103. Direktoriaus arba jo þalioto darbuotojo pasira5ytos sutartys (iSskyrus darbo
sutartis) registruojamos Bendrojo skyriaus darbuotojo, atsakingo uL dokumentq valdymo
administravimq ir saugomos Finansq skyriuje.

104. [slaptinta korespondencija registruojama ir apskaitoma vadovaujantis [slaptintos
informacijos administravimo taisyklemis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2005 m.

nustatyta tvarka ir paliekamas rengejui saugoti

departamentui ar atskiriems Kalejimq
darbuotojams, siunðiami tik informacinês
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gruodZio 5 d. nutarimu Nr. 1307 (2014 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 1194 redakcija) ,,Dél
[slaptintos informacijos administravimo taisykliq patvirtinimo", Kalejimq departamento
direktoriaus nustatyta tvarka ir kitais teises aktais, reglamentuojanðiais islaptintos informacijos
administravimq apsaug4 ir kontrolç.

105. UZ padaliniuose sudaromq bylq atitinkamq tvarkymq ir saugojim4 iki jq peldavimo
I Mokymo centro archyvines patalpas ar Kalèjimq departamento archyvq atsako padaliniq vadovai
ar darbuotojai, atsakingi uZ bylq sudarymq pagal dokumentacijos plan4.

ANTRASIS SKIRSNIS
UZSMnTO KoRESPoNDENCIJoS TVARKYMAS

106. Apie i5 uZsienio valstybir¿ ir tarptautiniq institucijq ar organizacrjr¡gautus uZsienio
(anglÐ kalba dokumentus ir informacijq direktoriq referuoja Bendrojo skyriaus darbuotojas,
atsakingas uZ tarptautin[ bendradarbiavim4.

107. Dokumentai, adresuoti uZsienio Saliq institucijoms, atstovybems ir kitoms uZsienio
valstybiq [staigoms, Mokymo centro direktoriui pasiraðyti turi büti teikiami vizuoti ir Bendrojo
skyriaus darbuotoj o, atsakingo ui, tarptautini bendradarbiavimq.

108. Mokymo centre gautq dokumentq vertim4 i5 anglq kalbos I lietuviq kalb4 bei
siunðiamq dokumentq vertim4 [ anglq kalb4 organizuoja Bendrojo skyriaus darbuotojas, atsakingas
ui, tarptautin[ bendradarbiavimq. Kitq uZsienio kalbq (neturint galimybes i5versti) vertimo
paslaugos perkamos Vie5qjq pirkimq [statymo nustatyta tvarka.

109. I5verstq dokumentq originalai ir prideti lietuvi5ki tekstai arba jq santraukos
perduodami vykdytojams. Jei rezoliucijoje vykdytojai nenurodyti, dokumentus saugo Bendrojo
skyriaus darbuotoj as, atsakingas uZ tarptautin[ bendradarbiavimq.

TREðIASIS SKIRSNIS
ARCHYVINIU DOKUMENTU TVARKYMAS

ll0.Mokymo centro dokumentai tvarkomi, naudojami ir saugomi vadovaujantis
Lietuvos Respublikos dokumentq ir archyvq [statymu, Dokumentq tvarkymo ir apskaitos
taisyklèmis ir kitq teisès aktq nustatyta tvarka.

111. Bylos formuojamos i5 dokumentq, parengtq ar gautq per vienerius kalendorinius
metus, i5skyrus tçsiamas bylas, kurios sudaromos i5 dokumentq, sukauptq tam tikro apibreZto
proceso metu.

112. Pasibaigus kalendoriniams metams, uZ bylos sudarym4 atsakingas darbuotojas j4
sutvarko per dvejus metus iki antrqjq metq kovo I dienos.

l13. Ilgai saugomq dokumentq bylos per 2 metus nuo jq uZbaigimo padaliniq turi büti
perduotos saugoti I Mokymo centro archyvines patalpas. Trumpai saugomq dokumentq bylos
saugomos padaliniuose arba archyvinese patalpose.

114. Bylos, kurioms dokumentacijos plane nustatytas trumpas saugojirno terminas ir jos
nereikalingos kasdieneje padalinio veikloje, uZ jas atsakingo darbuotojo siülymu, suderinus su padalinio
vadovu, perdavimo aktu gali büti perduotos toliau saugoti i Mokymo centro archyvines patalpas.

115. Mokymo centro archyvinêse patalpose saugomus dokumentus tvarko Bendrojo
skyriaus darbuotojas, atsakingas uZ archyvinese patalpose saugomus dokumentus.

116. Saugomr¿ dokumentq tinkam4 prieZiür4 teising4 laikym4 ir naudojirnq jq apskaitq
organizuoja ir uZ Siq funkcijr¿ vykdym4 atsako Bendrojo skyriaus vedèjas kartu su Bendrojo
skyriaus darbuotoju, atsakingu uZ archyvinese patalpose saugomus dokumentus.

117. IS Mokymo centro archyviniq patalpq darbuotojams bylos pavedimams vykdyti
i5duodamos jiems pasira5ant tam skirtame apskaitos Lurnale. [vykdZius uZduoti, bylos gr4Zinamos i
archyvines patalpas.
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118. Dokumentq, kuriq saugojimo terminas pasibaigçs, vertinimq atlieka ir sprendimus

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

padaliniai (ar atsakingi darbuotojai) kartu su Bendrojo skyriaus darbuotoju, atsakingu uZ

archyvinese patalpose saugomus dokumentus.
119. Atrinkti naikinti dokumentai, pritarus DEK, naikinami pagal naikinti atrinktq

dokumentq akt4 kuris derinamas su Kalejimq departamentu ir tvirtinamas Mokymo centro direktoriaus.

VII SKYRIUS
UZSTNUTO VALSTYBIU IR TARPTAUTINIU INSTITUCIJU AR ORGANIZACIJU

ATSTOVU PRIEMIMAS

120. UZsienio valstybiq ir tarptautiniq institucijq ar organizacijq atstovq (toliau - uZsienio

institucijq atstovai) susitikimus Mokymo centre organizuoja Bendrojo skyriaus darbuotojas,

atsakingas ui, tarptautini bendradarbiavimq ar kiti direktoriaus paskirti darbuotojai' Apie

numatomus uZsienio institucijq atstovq vizitus informuojamas Kalejimq departamentas'

121. Jeigu susitikimuose su uZsienio institucijq atstovais dalyvauja Mokymo centro

direktorius ir jo pavaduotojas, susitikimo program4, semat% paùym4. su aktualia susitikimui

informacija rengia ir susitikim4 organizuoja Bendrojo skyriaus darbuotojas, atsakingas ui'

tarptautin[ bendradarbiavimq kartu su padalinio, su kurio veikla susijçs susitikimas, vadovu arba

kitãis atsakingais darbuotojais, arba Kalöjimq departamentui pavaldZiomis [staigomis. Informacijq

reikaling4 susitikimo programai, sq¡natai fu paíymai parengti, Bendrojo skyriaus darbuotojui,

atsakingam ui.tarptautini bendradarbiavimq pagal kompetencijqpateikia padalinys, su kurio veikla

susijçs susitikimas.
122. Mokymo centras uZsienio institucijq atstovq vizitus derina su Kalejimr¿

departamento darbuotoju, atsakingu ui. tarptautin[ bendradarbiavim4 informacijq apie tai
paieikdamas, prie5 tai suderinçs su Mokymo centro direktoriumi, ne véliau kaip prie5 3 darbo dienas

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

klausimr¿ santraukos þaZyrnos), kurios per 3 darbo dienas pateikiamos Kalejimr¿ departamento

darbuotojui, atsakingam vi' tarptavtini bendradarbiavim4.

123. I5laidq susijusiq su sveðiq i5 uZsienio priemimu ir reprezentaciniq i5laidq

panaudojimo klausimus sprendZia Mokymo centro direktorius ir Mokymo centro Finansq skyriaus

vedejas. Siq iStaiaq panaudojimo ataskaitos teikiamos Kalejimq departamentui.

124.rJùsienio institucijq atstovq priemimo i5laidos padengiamos Lietuvos Respublikos

Vyriausybe s 2002 m. birZelio 17 d. nutarimo Nr. 9 19 ,,Dèl reprezentaciniq i5laidq" nustatyta tvarka.

125. Atsakingam darbuotojui organizuojant uZsienio delegacijq priemimus ar perkant

suvenyrus, Mokymo centro Finansq skyrius sudaro reprezentaciniq i5laidq s4mat4 kuri4 tvirtina

Mokymo centro direktorius.

VIII SKYRIUS
VISUOMENES INF'ORMAVIMAS

126. Inform acijq apie Mokymo centro veikl4 visuomenès informavimo priemonèms

teikia Bendrojo skyriaus darbuotojas, atsakingas uZ bendradarbiavim4 suderinçs su Mokymo centro

vadovybe.
I2T.Mokymo centro padaliniq vadovai atsako uù tai, kad su jq veikla susijusi

vie5inimui skirta aktuali informacija bütq nuolat pateikiama Bendrojo skyriaus darbuotojui,

atsakingam uZ bendradarbiavim4. Informacija turi bUti pateikiama operatlwiai, tiksli ir i5sami.

128. Isplatinti prane5imai ir kita informacija visuomenés informavimo priemonems

privalo atspindeti oficiali4 Mokymo centro direktoriaus pozicij 4.

129. Bendrojo skyriaus darbuotojas, atsakingas uù bendradarbiavim4 visuomenês

informavimo priemonems informacij4teikia Siais büdais ir formomis:
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129.1. organizuodamas Mokymo centro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo,
padalinir¿ vadovq ir savo paties susitikimus su visuomenès informavimo pliemoniq atstovais;

129 .2. dalyvaudamas organizuoj ant Mokymo centro vi e5uosius rengini u s ;

129.3 . rengdamas informacinius prane5imus;
129.4. organizuodamas spaudos konferencij as.

130. Mokymo centro darbuotojas, atsakingas uZ bendradarbiavim4 operatyviai reaguoja

I visuomenes informavimo priemonese pasirodZiusius reik5rningus prane5imus apie Mokymo centro
veikl4 ir kartu su Mokymo centro direktoriumi ar direktoriaus pavaduotoju, suderinçs su I(alöjimq
departamentu, teikia oficialiq Mokymo centro direktoriaus pozicij4.

131. Prireikus, Bendrojo skyriaus darbuotojas, atsakingas uù. bendradarbiavim4
suderinçs su Kalejimq departamentu organizuoja Mokymo centro direktoriaus ar direktoriaus
pavaduotoj u interviu su visuomenés inforrnav imo priemoniq atstovai s.

132. Mokymo centro darbuotojai, gavç i5 visuomenes informavimo pliemoniq atstovq
pra5ymus pateikti informacij4 ar pageidavimus dél interviu, privalo apie tai nedelsdami informuoti
Bendroj o skyriaus darbuotoj q atsaking4 uZ bendradarbiavim4.

133. Informacija apie Mokymo centro veiklqteikiama Lietuvos Respublikos teises gauti
informacij4 iS valstybès ir savivaldybiq institucijq ir istaigq istatymo, Lietuvos RespLrblikos
visuomenès informavimo istatymo, Kalejimq departamento direktoriaus ir kitq teises aktq nustatyta
t'varka.

IX SKYRIUS
MOKYMO CENTRO sraNUanTAS ryÉLTAVA)

134. Mokymo centro Standartas naudojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
valstybês veliavos ir kitq vèliavr¿ [statymo nuostatomis.

X SKYRIUS
ASMENU APTARNAVIMAS IR JU PRASYMU BEI SKUNDV NAGRINEJIMAS

135. Asmenys Mokymo centre aptarnaujarni, jq pra5ymai, skundai ir prane5imai
nagrinejami Vie5ojo administravimo [statymo, PraSymq ir skundq nagrinejirno ir asmenq
aptarnavimo vie5ojo administravimo subjektuose taisykliq, patvirtintq Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2007 m. rugpjüðio 22 d. nutarimu Nr. 875 ,,Del Pra5ymq ir skundq nagrinejimo ir
asmenq aptamavimo vie5ojo administravimo subjektuose taisykliq patvirlinimo", kitq teises aktq ir
Mokymo centro direktoriaus nustatyta tvarka.

136. Pra5ymus ir skundus raStu galima pateikti tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus

i institucij4 atsiuntus pra5ym4 ar skund4 pa5tu arba elektroninemis priemonèmis: elektroniniu büdu
per specialiai tam sukurt4 informacinç sistem4 faksu ar elektroniniu pa5tu. Pra5ymus ùodLiu galima
pateikti tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus i instituctje a. elektroninêmis priemonemis:
telefonu ar garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo ir ira5ymo priemonèmis. ZodLitt elektroninemis
priemonemis gali büti teikiami tik tokie pra5ymai, kuriems pateikti pagal Mokymo centro
patvirtint4 administracinès ar vie5osios paslaugos teikimo apra5ym4 asmuo neprivalo pateikti
asmens tapatybç patvirtinanðio dokumento.

137. Pra5ymai i5duoti paùymas ir kitus dokumentus priimami tik pateikti ra5tu.
138. Asmenq pra5ymus, skundus ir prane5imus priima Mokymo centre ì3endrojo

skyriaus darbuotoj as, atsakingas dokumentq valdymo administravim4.

XI SKYRIUS
TARNYBINÉS KOMANDIRUOTES

139. Mokymo centro darbuotojq i5vykimas i tarnybines komandiruotes organizuojamas
Tarnybiniq komandiruoðiq apmokejimo biudZetinese [staigose taisykliq, patvirtintr¡ Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 2004 m. balandZio 29 d. nutarimu Nr. 526 ^.Dël Dienpinigit¡ ir kitq



l3

tarnybiniq komandiruoðiq i5laidq apmokéjimo", Tarnybiniq komandiruoðiq tvarkos apra5o,
patvirtinto teisingumo ministro 2009 m. birZelio 26 d. [sakymu Nr. 1R-202 ,,Dèl Tarnybiniq
komandiruoðiq tvarkos apra5o ir Tarnybines komandiruotês uZsienio valstybeje ataskaitos
pavyzdines formos patvirtinimo", Kalejimq departamento direktoriaus 2015 m. liepos l7 d.

isakymu Nr. V-271 ,,Del Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
darbuotojq tarnybiniq komandiruoðiq tvarkos apra5o patvirtinimo" ir Mokymo centro direktoriaus
nustatyta tvarka.

XII SKYRIUS
PERSONALO MOKYMAS IR KVALIFIKACIJOS KELIMAS

140. Mokymo centro personalo mokymas ir kvalifikacijos kelimas vykdomas
vadovaujantis Statuto, Valstybês tamybos [statymo, Darbo kodekso, Valstybes tarnautojq mokymo
organizavimo tvarkos apra5o, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybës2}|2 m. gruodZio 28 d.

lsakymu Nr. 1575 ,,Dêl Valstybês tarnautojr¿ mokymo organizavimo tvarkos apra5o patvirtinimo"
(toliau - Apra5as), Pataisos pareigünq kvalifikacijos tobulinimo tvarkos apra5o, patvirtinto
Kalejimq departamento direktoriaus 2015 m. rugpjüöio 21 d. isakymu Nr. V-309 ,,Dèl Pataisos
pareigünr¿ [vadinio mokymo organizavimo tvarkos apra5o ir Pataisos pareigünq kvalifikacijos
tobulinimo tvarkos apraSo patvirtinimo", ir kitq teisés aktq nustatfiatvarka.

l4l.Ui, istaigos personalo mokymo organizavimq.yra atsakingas Bendrojo skyriaus
darbuotoj as, atliekantis personalo administravimo funkcij as.

I42.Kasmet Apra5o nustatyta tvarka rengiamas einamqjq metq valstybes tarnautojq
mokymo planas (toliau - Planas), kuriame pateikiami duomenys apie [staigos pareigünq ir valstybès
tarnautojr¿ dalyvausianðiq mokymuose, skaiðiq pagal atskiras mokymo ruðis ir leðas, kurios bus
skiriamos jiems mokyti.

143. Rengiant plan4 atsiZvelgiama i Kalejimr¿ departamento direktoriaus isakymu
patvirtint4 tt¿ metr¿ Kalejimq departamento ir jam pavaldùiq istaigr¿ personalo kvalifikacijos
tobulinimo Mokymo centre planq (toliau - Kvalifikacijos tobulinimo planas), valstybes tarnautojq ir
pareigunq tarnybines veiklos vertinimo i5vadose tiesioginiq vadovq iðdéstytas rekomendacijas, kaip
tobulinti jq kvalifikacy6 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 komisrjU i kuriq sudeti jie yra paskirti
Mokymo centro direktoriaus isakymais, veikloje bútr¿ tikslingiausia dalyvauti. Taip pat yra
atliekamas Mokymo centro personalo anketavimas, siekiant nustatyti, kokiuose kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose pastariej i pageidautq dalyvauti.

I44.Parcngtas ir su Mokymo centro direktoriumi suderintas Planas kasmet iki kovo
10 d. per Valstybès tamybos valdyrno informacinç sistem4 (toliau - VATIS) pateikiamas Valstybes
tarnybos departamentui, kuris analizuoja ir vertina pateikt4plan4.

145. 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.

I46.Padaliniq vadovai privalo uZtikrinti jiems pavaldùiq darbuotojq dalyvavim4
kvalif,rkacij os tobulinimo renginiuose.

147. Nustaöius mokymq nenumatytq metiniame Mokymo centro personalo
kvalifikacij os tobulinimo plane, poreik[:

147.I. Jei renginys organizuojamas ne Mokymo centro - darbuotojas, suderings su

tiesioginiu vadovu, rengia tarnybini prane5imq/ pra5ym4 Mokymo centro direktoriui, kuriame
nurodo motyvuot4poreiki mokymqorganizavimo viet4 laikq kainq. Tarnybin!prane5im4/pra5ym4
vin;c,ja padalinio vadovas ir, jei butinas finansavimas, - Finansq skyriaus vedèjas. Galutini sprendim4
del darbuotojo dalyvavimo mokymuose priima Mokymo centro direktorius.
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147.2. Jei tikslinga dalyvauti Mokymo centro organizuojamame kvalifikacijos
tobulinimo renginyje darbuotojas ð[ klausimq suderina su tiesioginiu vadovu. Apie tai
informuojamas Bendrojo skyriaus darbuotojas, atliekantis personalo administravimo funkcijas ir
Mokymo organizavimo skyriaus metodininkas, atsakingas uZ kvalifikacijos tobulinim4.

148. AtsiZvelgiant I Kalejimq departamento ir jam pavaldZiq [staigq bei kitq [staigr¿

þyvendinamus projektus, Mokymo centro personalas gali büti siunðiamas tobulinti kvalifikacijq jq
organizuojamuose mokymo renginiuose.

149. Personalo siuntimas dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ar
mokymuose, organizuojamuose ir vykstanöiuose ne Mokymo centre, [forminamas Mokymo centro
direktoriaus [sakymais, kuriq projektus rengia Bendrojo skyriaus darbuotojas, atliekantis personalo
administravimo funkcijas. Darbo laiko apskaitos Ziniara5öiuose dalyvavimas tokiuose mokymuose
Zymimas atitinkamai,,KV" atba,,K".

150. Darbuotojai, dalyvavç kvalifikacijos tobulinimo renginyje, privalo Bendrojo
skyriaus darbuotojui, atliekanðiam personalo administravimo funkcijas, pateikti dalyvavim4
renginyje patvirtinanöio dokumento kopijq.

151. Informacijq apie personalo dalyvavim4 mokymuose Bendrojo skyriaus
darbuotojas, atliekantis personalo administravimo funkcijas, per 5 darbo dienas po mokymq
pabaigos [ra5o I Valstybes tarnautojq registr4 (uZpildo kvalifikacijos tobulinimo kortelç).

152. Kasmet iki vasario 1 d. Valstybes tarnybos departamentui per VATIS teisès aktq
nustatyta tvarka teikiama mokymo plano vykdymo ataskaita uZ praejusius metus.

XIII SKYRIUS
RErKALUpERDAvrr"r,ä+ffi 
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153. Keiöiantis Mokymo centro direktoriui, reikalq perdavimas organizuojamas
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

154. Keiðiantis direktoriaus pavaduotojui ar padalinio vadovui, reikalai Mokymo centro
direktoriaus isakymu perduodami kitam darbuotojui. Paskyrus nauj4 direktoriaus pavaduotojq ar
padalinio vadov4 reikalai perduodami naujai paskirtam direktoriaus pavaduotojui ar padalinio vadovui.

155. Atleidäianas i5 pareigq arba perkeliamas I kitas pareigas darbuotojas privalo
perduoti materialines vertybes, kurios buvo patikêtos jam atliekant pavestas pareigas ir tiesiogines
funkcij as, antspaudus ir spaudus atsakingam darbuotojui.

156. Atleidäíarns i5 pareigr¿ arba perkeliamas i kitas pareigas darbuotojas privalo
perduoti dokumentus, kuriq uZduotys nebaigtos vykdyti, ir turimas bylas, taip pat norminç ir
informacin ç medùiag4 tiesio giniam vadovui arba j o nurodytam darbuotoj ui.

157. Keiðiantis darbuotojams, atsakingiems uZ konkretaus teises akto þyvendinim4bei
tokio teises akto þyvendinimo kontrolç, reikalq peremimo akte nurodoma, kam pavedama toliau
vykdyti Sias tunkcijas.

158. Atleidtiarnarn i5 pareigq jei reikia, ir perkeliamam i kitas pareigas darbuotojui
Bendrojo skyriaus darbuotojas, atliekantis personalo administravimo funkcijas, iteikia Mokymo
centro direktoriaus [sakymu patvirtintos formos atsiskaitymo lapel[.

159. Atsiskaitymas su Mokymo centru laikomas baigtu, kai atleidùiamas ar perkeliamas

I kitas pareigas darbuotojas iki isakyme nurodytos atleidimo ar perkelimo dienos Finansq skyriui
pateikia uZpild¡4 atsiskaitymo lapeli uZregistruot4 Bendrojo skyriaus darbuotojo, atsakingo uZ

dokumentq valdymo administravim4.
- 

160. Reikalams perduoti nustatyta tvarka gali buti sudaryta komisija. { komisijos sudèt1

turi büti [traukti darbuotojai, atsakingi uZ personalo valdym4 finansus ir apskait4 dokumentq
tvarþm4 informaciniq sistemr¿ eksploatavim4 bei darbuotojai, kurie atitinkamai perduoda ir
priima reikalus. Komisija sura5o reikalq perdavimo akt4 kuri tvirtina Mokymo centro direktorius.



15

XIV SKYRTUS
ANTSPAUDU NAUDOJIMAS

161. Mokymo centras turi antspaudus su Lietuvos valstybes herbu. Antspaudai
naudojami teises aktq nustatyta tvarka:

161.1. Antspaudas su Lietuvos valstybes herbu (Nr. 1) naudojamas direktoriaus, jo
pavaduotojo ar þaliotq asmenq pasira5ytiems dokumentams tvirtinti, taip pat gali büti naudojamas
Mokymo centro sudarytq ar jo oficialiai gautq dokumentq koprj,¿, nuoraðq ar i5raðq tikrumui
tvirtinti. Si antspaudg saugo Mokymo centro direktorius.

16I.2. Antspaudas su Lietuvos valstybes herbu (Nr. 2) naudojamas finansiniams
dokumentams tvirtinti. S[ antspaud4 saugo ir uZ jo naudojim4 atsako Finansq skyriaus vedejas.

162. Mokymo centro direktorius saugoti anstpaudus su Lietuvos valstybes herbu gali

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

þaliotas darbuotojas.
163. Mokymo centro antspaudai su Lietuvos valstybès herbu gaminami, saugomi,

apskaitomi ir sunaikinami vadovaujantis Antspaudr¿ saugojimo, apskaitos ir sunaikinimo tvarkos
apra5u, patvirtintu Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. liepos 20 d. isaþmu
Nr. 5-V-684 ,,Dèl Antspaudq saugojimo, apskaitos ir sunaikinimo tvarkos apra5o patvirtinimo".

XV SKYRIUS
TARNYBINIU PATALPU IR TARNYBINIO TRANSPORTO NAUDOJIMAS

164. Mokymo centro tamybines patalpos (darbo kabinetai, biblioteka, sporto salè, tiras,
mokymo klases ir pan.) naudojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybès ir savivaldybiq
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo [statymu ir Mokymo centro direktoriaus [sakymais
nustatyta tvarka.

165. Mokymo centras tarnybinius automobilius isigyja, nuomoja ir naudoja,
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1998 m. lapkriðio 17 d. nutarimu Nr. 1341

,,Del tarnybiniq lengvqjq automobiliq biudZetinese [staigose", Mokymo centro direktoriaus [sakymu
nustatyta tvarka ir kitais teises aktais, reglamentuojanðiais keliq eismo saugume bei transporto
priemoniq eksploatavim4.

XVI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

166. Sio Reglamento nuostatq laikymosi kontrolç uZtikrina Mokymo centro direktorius.
I6T.Padaliniq vadovai priimtus i tarnybql darbq padalinio darbuotojus su Siuo

Reglamentu supaZindina pasira5ytinai.
168. Reglamentas skelbiamas Mokymo centro intraneto svetaineje.
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