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Siekdama skatinti Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos Mokymo centro (toliau - Mokymo centras) darbuotojr¿ motyvacij4

1.T v i r t i n u Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministeri.jos Mokymo centro geriausio metq darbuotojo rinkimq nuostatus þridedama).

2. P a v e d u Bendrojo skyriaus raStvedybos inspektorei Miroslavai Suboð 5i [sakyma
paskelbti Mokymo centro darbuotojams.

3. Ip ar e i g o j u Kompetencrjq ugdymo skyriaus profesijos mokytojqJauniq
Stankeviðiq 5[ þakym4paskelbti Mokymo centro intraneto svetainöje.

Mokymo or ganizavimo skyriaus vir5ininke,
atliekanti direktoriaus funkcii as ZanaI|;4.iLiajeva
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PATVIRTINTA
Kalej imq departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Mokymo centro direktoriaus
iorí i. sri"aii"n i.irur.rru Nr. V *4i&

KALEJIMU DEPARTAMENTO PRIE
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS MOKYMO CENTRO

GERIAUSIO METV DARBUOTOJO RINKIMU
NUOSTATAI

BENDRoIJTälf#år'o'o,

1. Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo
centro geriausio metq darbuotojo rinkimq nuostatai (toliau - Nuostatai) nustato Kalejimq
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo rninisterijos (toliau - Kalejimq departamentas)
Mokymo centro (toliau - Mokymo centras, istaiga) geriausio metq darbuotojo (toliau - ,,Mokymo
centro geriausias metq darbuotojas") rinkimq organizavimo tvark4.

2. Kiekvienas darbuotojas, dirbantis bausmiq vykdymo sistemoje, nusipelno ypatingo
démesio, nes jq darbas reikalauja pareigingumo, kantrybes, atsakingumo ir neretai yra nepastebimas
ir ne[vertinamas.

3. ,,Mokymo centro geriausio metq darbuotojo" rinkimu siekiama skatinti [staigos
darbuotojq iniciatyv4 atsakomybç, kurybingumQ, profesin[ tobulèjimq naujq ir nestandartiniq
darbo bei kasdienes veiklos sprendimq ie5kojim4 vykdant pareigybiq apra5ymuose nustatytas
funkcijas, tobulinant darbo procese ir keliant bausmiq vykdymo sistemos prestäqu bei ivertinti
darbuotojus uZ atliktus darbus.

4.,,Mokymo centro geriausias metq darbuotojas" renkamas Mokymo centro isteigimo
metiniq- sausio 11 d. proga.

II SKYRIUS
VERTINIMO KOMISIJA

5. Mokymo centro padaliniq vadovq parengtt¿ motyvuotq siUlymq del ,,Mokymo centro
geriausio metq darbuotojo" (toliau - teikimas) vertinim4 ir darbuotojr¿ balsavimo rezultatq
apibendrinim4 atlieka Mokymo centro direktoriaus isakymu sudaryta vertinimo komisija (toliau -
Komisija).

6. Komisija sudaroma i5 5 nariq- Komisijos pirmininko ir 4 narir¿.
7. I Komisijos sudêti [traukiamas kiekvieno Mokymo centro strukturinio padalinio

atstovas. Sekretoriumi skiriamas Bendrojo skyriaus darbuotojas, atsakingas ui. personalo
administravim4 (toliau - personalo darbuotoj as).

8. Komisijos darbo forma yra posedZiai. Komisijos posedis laikomas teisétu, jeigu jame
dalyvauladaugiau kaip puse Komisijos narir¿.

9. Komisijos sprendimai iforminami protokolu, kuri sura5o sekretorius, pasiraSo
Komisij os pirmininkas ir sekretorius.

III SKYRIUS
RINKIMU ORGA¡{IZAVIMAS

10. ,,Mokymo centro geriausio metq darbuotojo" rinkimas organizuojarnas Siais etapais:
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10.1. Kasmet ne vèliau kaip iki lapkriöio 20 d. personalo darbuotojas informuoja
Mokymo centro struktüriniq padalinir¿ vadovus apie büsimus ,,Mokymo centro geriausio metq
darbuotojo" rinkimus.

10.2. Iki gruodZio I d. kandidatq - statutini valstybes tarnautojq karjeros valstybes
tarnautoj4 ar darbuotoj4 dirbanti pagal darbo sutarti (toliau kartu - darbuotojas) - i ,,Mokymo
centro geriausi4 metr¿ darbuotojd', atsiZvelgdamas [ 12 punkte nustatytus atrankos kriterijus, siülo
kiekvieno Mokymo centro strukturinio padalinio vadovas, pateikdamas Mokymo centro direktoriui
Nuostatq 14 punkte nustatyta tvarka iformintq/-us teikim/-us. Kandidatq ið padalinio skaiðius
neturi vir5yti 20 procent'q padalinio pareigybiq skaiðiaus.

10.3. Iki gruodZio 5 d. Komisijos sekretorius, apibendrinEs i5 Mokymo centro
direktoriaus gaut4medäiagqapie kandidatus, sudaro bendrQkandidatq sqrasq.

10.4. Iki gruodZio 10 d. kandidatt¿ s4ra5as paskelbiamas Mokymo centro intraneto
svetaineje. UZ technini balsavimo procedüros intranete organizavim4 Siq Nuostatr¿ nustatyta tvarka
yra atsakingas Mokymo centro darbuotojas, administruojantis Mokymo centro intemeto svetainç.

10.5. Iki gruodZio 20 d. kiekvienas Mokymo centro darbuotojas vien4 kart4 balsuojaui,
intranete pateiktame s4ra5e pasirinkt4 kandidat4.

10.6. Iki gruodZio 30 d. Komisija, perZiurejusi ir [vertinusi struktüriaiq padaliniq
vadovq pateiktus teikimus bei atsiZvelgdama i Mokymo centro darbuotojr¿ balsavimo rezultatus,
i5renka laimetoj 4 -,,Mokymo centro geriausi4 metq darbuotoj q''.

I l. Komisijos siülymas [forminamas protokolu.

IV SKYRIUS
KANDIDATU ATRATIKOS KRITERIJAI IR TEIKIMq IFORMINIMAS

12. ,,Mokymo centro geriausiu metq darbuotoju" gali bUti renkamas Mokymo centro
darbuotojas, jei:

12.1. Mokymo centre yra i5dirbçs ne trumpiau kaip 2 metus;
12.2. yra pareigingas, iniciatyvus ir aktyvus Mokymo centro veikloje;
12.3. geba suburti kolegas bendram darbui ir sékmingai dirba komandoje;
12.4. juo pasitiki Zmonés, su kuriais jis dirba;
12.5. nuolat tobulina savo profesinç kompetencijq
12.6. per kalendorinius metus neturejo galiojanðiq tarnybiniq / drausminiq nuobaudq;
12.7. yra nepriekai5tingos reputacijos, nesupainiojçs viesqjq ir privaöiq interesq;
12.8. jo veikla ir pasiekimai tinomi Mokymo centro darbuotojams.
13. ,,Mokymo centro geriausiu metq darbuotoju" negali bÍiti renkamas Mokymo centro

direktorius, jo pavaduotojas, vyriausiasis patarejas ir strukturiniq padaliniq vadovai.
14. Teikime nurodoma:
14.1. darbuotojo vardas ir pavarde, pareigos;
I4.2. glaustas tarnybos / darbo eigos apibüdinimas;
14.3. darbuotojo nuopeln¿ uZ kuriuos jis teikiamas büti i5rinktas geriausiuoju, i5samus

apra5ymas;

I4.4. darbuotojo tamybos / darbo Mokymo centre (bausmiq vykdymo sistemoje) metu
turimi paskatinimai;

14.5. patvirtinimas, kad darbuotojas neturi galiojanðiq nuobaudq

V SKYRIUS
SPRENDIMU DEL GERTAUSTO DARBUOTOJO rsnrnXrnno PRrÉMIMAS

15. Iki kitq metr¿ sausio 5 d. Komisijos posedZio protokolas ir strukturinio padalinio
vadovo rengtas atitinkamas teikimas pateikiami Mokymo centro direktoriui sprendimui priimti.

16. Mokymo centro direktoriaus sprendimas [forminamas isakymu. [sakymo projekt4
rengia personalo darbuotojas.
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17. I5rinktam darbuotojui [teikiamas prizas su uZraðu,,Mokymo centro geriausias metq
darbuotojas".

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Renkant ,,Mokymo centro geriausi4 metq darbuotoj4", neatsiZvelgiama i tai, ar per
kalendorinius metus jis jau buvo skatintas, arjam buvo skirti apdovanojimai.

19. ,,Mokymo centro geriausias metq darbuotojas" pagerbiamas iðkilmingoje aplinkoje.
Apdovanoj im4 organi zuoja Bendrasis skyrius.

20. ,,Mokymo centro geriausias metq darbuotojas" paskelbiamas Mokymo centro
intraneto svetaineje.

21. Dokumentus, susijusius su ,,Mokymo centro geriausio metq darbuotojo" rinkimq
organizavimu, saugo Komisijos sekretorius Mokymo centro dokumentacijos plane numatytoje
byloje, o i5rinkto geriausiu teikimas ir Mokymo centro direktoriaus [sakymo kopija saugomi jo
asmens byloje.
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