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Vadovaudamasi Tarnybos Kalèjimq departamente prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos statuto ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis ir siekdama
uZtikrinti [èjimo ([va.Ziavimo) [ Kalèjimr¡ departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos Mokymo centrq (toliau - Mokymo centras) kontrolç, tinkamq Mokymo centro
kabinetuose ir patalpose esanðiq materialinir¿ vertybiq dokumentq ir informacijos apsaug4 bei
tvarkqMokymo centre:

1. Tv i rt i n u Budètojqdarbo organizavimo tvarkos apraS4(pridedama).
2.P a v e d u Bendrojo skyriaus juriskonsultui Rokui Luko5aiõiui kontroliuoti Siuo

þaþmu patvirtinto Budêtojr¿ darbo organizavimo tvarkos apra5o nuostatq vykdyma.
3.Ip are i g o j u Bendrojo skyriaus inspektorçMiroslav4Suboð su Siuo [sakymu

supaZindinti pasira5ytinai Bendrojo skyriaus juriskonsult4 Rokq Luko5aiti Bendrojo skyriaus
vyresn[j I specialist4 Algird4 Narkeviðit¿ ir budètojus.

4.P r ip aiJis t u netekusiu galios Mokymo centro direktoriaus 2015 m. geguZès 8 d.

[sakym4Nr. V-48 ,,Del Budètojq darbo organizavimo tvarkos apra5o patvirtinimo".

Moþmo organizavimo skyriaus vir5ininkè,
atliekanti direktoriaus funkcijas
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PATVIRTINTA
Kalèj imq departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Mokvmo centro direktoriaus

' d¡t ¡l lt j

2015 m. spaliø/J d. [sakymu Nr.þ"'4+'tu

BUDETO4T DARBO ORGANTZAVTMO TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Budètojq darbo organizavimo tvarkos aprasas (toliau - Tvarkos apraSas) nustato
Kalèjimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau - Kalèjimr¿
departamentas) Mokymo centro (toliau - Mokymo centras) Bendrojo sþiaus budètojq (toliau -
budètojas, budètojai) darbo organizavimo pamainos metu ir budèjimq nesant budètojo, tvark4.

2. Budetojai dirba pamainomis pagal Mok¡mo centro direktoriaus patvirtint4 mènesio
darbo grafikq (toliau - darbo grafikas), kuris skelbiamas budetojU patalpoje esanðioje skelbimr¿
lentoje ne vèliau kaip prie5 savaitç iki jo [sigaliojimo. Darbo grafikq sudarçs atsakingas Mokymo
centro pareigünas visus darbo grafike i5vardytus pareigünus su Siuo grafiku supaãindina
pasira5ytinai.

3. Budêtojams taikoma sumine darbo laiko apskaita. Jr¡ darbo ir poilsio laiko reZimas
nusaqÆas Kalèjimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Moþmo
centro darbo tvarkos taisyklêse (toliau - Darbo tvarkos taisyklès).

4. Budètojams [statymr¿ nustat¡rta tvarka apmokama ui, darbqnakties metu ir Svenðiq
dienomis bei kompensuojama uZ vir5yt4darbo laik4.

TI. BUDEJIMO PERDAVIMAS IR PRIÉMIMAS

5. Budètojas, perduodantis budèjim4 privalo:
5.1. apZitireti ir patikrinti administracijos ir buhalterijos pastatus:
5. 1 . f . iS i5orès - ar neatidaryti langai, ar nèra [silauZimo poäymir¿;
5.1.2. i5 vidaus - arnepaùeistos antspauduojamq kabinetr¿ durq plombos, ar nèra kitq

paZeidimq;
5.2. apZiärèti ir patikrinti tiro pastatq:
5.2.I. ar nepaZeista tiro [êjimo durq plomba ir spyna;
5.2.2. ar nepaZeista dokumentt¿ saugyklos durq plomba;
5.2.3. apùitnèti moþmo klasiq duris, sienas, langus ir klasèse esant[ inventorir¿;
5 .2.4. aptiiurèti pastato koridorius;
5.3. apZiüreti bendrabuðio pastatq:
5.3.1. apZiärèti pastat4 i5 Mokymo centro teritorijos pusès;
5.3.2. aptiùrèti sanitarinius mazgus, du5o patalpas, virtuves ir poilsio kambar[ bei juose

esant[ inventorit¿;
5.3.3. patikrinti sienr¿ langq ir durq büklç, Svar6
5 .4. apäiúrëti teritorijq
5.5. patikrinti, ar veikia pagrindinir¿ vartq atidarymo-uZdarymo mechanizras ir valdymo

pultas;
5 .6. apùiljrëti atsarginius vartus;
5.7. patikrinti, ar tvarkinga prie Siuk5liU konteineriq;
5.8. Ziemos metu, esant poreikiui, pabarstyti smèliu slidZius

I Moþmo centro teritorij4;
5.9. patikrinti, ar nepaùeistos plombos ant dèZuði6 kuriose

kabinetr¿ (patalpq) atsarginiai ral<tai;

laiptus, takus ir [vaZiavim4

saugomi Mokymo centro
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5. 10. apZiürêti kompiuterir¿ klasç.
6. ApZiärêdamas pastatus ir patalpas, budètojas turi

[jungta Sviesa, o apZiüredamas sanitarinius mazgus - patikrinti,
patikinti, ar nepalikta be reikalo
kad be prieZiäros nebätr¿ palikti

atsukti vandens mai5ytuvai.
7. ApZiärédamas inventorig budetojas turi

naudojimo patalpose esantis inventorius (pvz.: gesintuvai,
nesugadintas.

vizualiai patikrinti, ar visas bendro
televizoriai ir kt.) yra nepaåeistas arba

8. Atlikçs visus Tvarkos apraSo 5 - 7 punktuose i5vardytus veiksmus, budètojas
pasira5o Budèjimq prièmimo ir perdavimo apskaitos Zurnale. Jei budètojas nustate paåeidimq apie
tai jis sura5o tamybin[ pranesim4 i r Lodäiu informuoja budèjim4 priimant[ budetojq.

9. Budètojas, priimantis budejimq [sitikinçs, kad visa dokumentacija uþild¡a
teisingai, inZinerines-technines apsaugos priemonès ir telefoninis rySys veikia bè pøeìdimq
budètojo tamybinès patalpos yra tvarkingos, kabinett¿ raktq stende yra visi reikiami rukø|,
inventorius, esantis budètojq patalpose, atitinka apra5q pasira5o Budejimq prièmimo ir perdavimo
apskaitos Zurnale.

10. Budêtojr¿ pamainq keitimasis vyksta Darbo tvarkos taisyklèse nustat¡rtu laiku.
Perduodamas budejimq budètojas apie paàeidimus, träkumus ir kitus [vykius informuoja Mokymo
centro vadovybç, Bendrojo skyriaus vyresn[j[ specialist4 o esant ypatingiems [vykiams informacija
perduodama atsakingam Kalejimq departamento pareigunui telefoninio rySio, elektroninèmis
priemonèmis - naudojant specializuotq programinç irangq.

Itr. TAR¡IYBOS EIGA

[èjimo (ivaäiavimo) ir iSêjimo (iSvaãiavimo) kontrolè

11. [eiti I Moþmo centrq ir i5eiti i5 jo galima tik per pagrindin[ [èjima kur[ kontroliuoja
budètojas, o [vaziuoti (i5vaziuoti) - tik per budetojo valdomus vartus.

12. Budètojas, nereikalaudamas pateikti tarnybinio (darbo) paÌymèjimo ar kito asmens
tapatybç patvirtinanðio dokumento, I Mokymo centr4 [leidZia:

12.1. Lietuvos Respublikos Prezidentq
12.2. Lietuvos Respublikos Seimo pirminink4;
I 2.3. Lietuvos Respublikos Ministr4 pirmininkq
12. 4. Lietuvos Respubliko s teisingumo ministerij os vadovybç ;
1 2.5. Kalej imq departamento vadovybç;
12.6. Moþmo centro vadovybç ir kitus Moþmo centro darbuotojus;
12.7. asmenis, lydimus Moþmo centro vadovybes.
13. Budètojas Moþmo centro darbuotojams (iSskyrus Mokymo centro vadovybç),

atvykusiems I tarnybq (darb4) ir iSvykstantiems i5 jos (o), privalo pateikti Darbuotojr¿ atvyÈimo
(i5vykimo) apskaitos ùumalq(l priedas), kuriame pastarieji turi pasira5yti. Jei darbuoiojas ãtuyt o
savo transporto priemone, apie tai jis turi pa-Zymeti Zurnalo skiltyje ,,Pastabos"o nurodydamas
automobilio markç ir valstybin[ numer[.

14. Mokymo centro kursantai ir kiti pataisos pareigänai (toliau - kursantai) bei
Mokymo centre vykstanðir¿ mokymo renginir¿ dalyviai, budètojui pareikalavus, [eidami I Moí<ymo
çenfraÞ privalo pateikti tarnybin[ (darbo) paÍrymèjima¿.

15. I Mokymo centr4 pateikç tarnybin[ (darbo) paåymèjimq ar kit4 asmens tapatybç
p atv irtinant[ dokument4 !e idZiam i :

15.1. lankytojai, atvykç pas Mokymo centro darbuotojq. Budètojas turi paskambinti tam
darbuotojui ir informuoti, kad pas j[ atvyko lankytojas. Prireikui àarbuotojas turi æeiti ir pasitikti
atvykus[ lankytojQ. Budetojas turi palydèti sveðius, atvykusius pas Mokymocentro vadovybç;

15'2. Kalèjimq departamento darbuotojai, atvykç sportuoti I Mokymo cenffo sporro
salç. Budetdai turi supaZindinti atvykusius sportuoti asmenis su tvtotymq ir tréniruoðiq vykdymo
sporto saleje saugos ir sveikatos instrukcija, Mokymo centro koviniq imtyniq ir treniruokliq sporto
salèse prie5gaisrinès saugos instrukcija bei uåtikrinti, kad minèti asmenys pasira5ytr¿ atitinkarname
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Lumale. Budètojas, prie5 i5leisdamas sportavus[ asmeni turi [sitikinti, ar minètas asmuo paliko
tvarkingas sporto ir treniruoklir¿ sales;

15.3. Kalejimq departamento ir jam pavaldZiq [staigq darbuotojai, atvykç
centro tir4;

15.4. Kalèjimr¿ departamento ir jam pavaldZiq [staigr¿ darbuotojai, atvykg
centro bibliotek4;

15.5. lankytojai, atvykç pas Mokymo centro bendrabutyje gyvenant[ asmen[.

atskirus vokus. Vokai yra utantspauduoti Bendrojo skyriaus inspektorir¿ turimu
,,Kalejimr¿ departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

turi uztikrinti, kad atvykusysis Mokymo centre butr¿ ne ilgiau kaip iki 22.00 val.;
15.6. Kalèjimr¿ departamento ir jam pavaldäiq [staigr¿ darbuotojai, atvykç

centro teritorijoje esanöi4 valgykl4 (nuo I I .00 val. iki 14.00 val.);
I Mokymo

15.7. kiti asmenys (kurjeriai, Zurnalistai, teisèsaugos institucijq nevyriausybiniq
oryanizacijt4atstovai ir kt.), atvykç [ Mokymo cenh4.

16. Budetojas asmenis, nurodytus Sio Tvarkos apra5o 15 punkte, fiksuoja Mokymo
centro lankytojq apskaitos Lumale (2 priedas).

17. Mokymo centro darbuotojai privalo uZtikrinti, kad pas juos atvykç asmenys iki
Darbo tvarkos taisyklèse nustat¡rto darbo laiko pabaigos paliktq Mokymo centro teritorijq.

18. Nelaimes, gaisro ir kitais ypatingais atvejais I Moþmo centro teritorijq fleidZiamos
specialiosios transporto priemonès - policijos, greitosios pagalbos, priesgaisrinès saugos automobiliai.

19. Jei budetojui kyla [tarimas del I Mokymo centr4 [einanðio (i5 jo i5einanðio) asmens
ar ivaùiuojanðios (iSvaãiuojanðios) transporto priemonès, jis pastarqiq nefleidãia (nei5leidZia) ir apie
tai informuoja Mokymo centro vadovybç.

20. Budètojai Mokymo centro darbuotojus, darbo metu ne tarnybos (darbo) reikalais
i5vykstanðius i5 Mokymo centro, privalo uZfiksuoti Mokymo centro darbuotojr¿ iSvykimo darbo
metu apskaitos Zurnale (3 priedas).

Atsarginiq raktq saugojimas ir i5davimas

21. Atsarginiai raktai nuo Mokymo cenho kabinetq ir patalpr¿ bei rakøi nuo Mokymo
centro bendrabuðio kambariq yra laikomi budètojq patalpose esanöiame stende ir Mokymo centro
direktoriaus (o nesant - j[ pavaduojanðio asmens) metaliniu spaudu antspauduojamose metalinese
deZutese.

22.Metalinèje dèZutèje Nr. I saugomi atsarginiai raktai nuo:
2Z.l.Mokymo centro kabinetq ir patalpr¡ kuriuose saugomos materialinès vertybès ar

svarbüs dokumentai (4 priedas). Sie kabinetai yra antspauduojami ui, juos atsakingq á.-etrq
turimais metaliniais spaudais;

22.2.Mokymo centro darbuotojr¿ kabinetr¿ (5 priedas).
23. Raktai nuo 5io Tvarkos apra5o 23.1 punkte [vardytq kabinett¿ ir patalpq

I Mokymo

I Mokymo

Budètojas

yra [dèti i
antspaudu

MOKYMO
CENTRAS" ir pasirasyti uz tuos kabinetus ar patalpas atsakingq darbuotojr¿.

24. Tvarkos apra5o 23.1 punkte [vardyti atsarginiai raktai gali büti paimami Siais
atvejais ir tokia tvarka:

24.1. budètojas gali paimti rakfus esant ypatingoms aplinþbèms (gaisras, vandentiekio
ar Silumos sistemr¿ avaúja ir pan.) ne darbo metu ar nesant to kabineto (patalpos) darbuotojo, kad
galètr¿ imtis neatidèliotinr¿ priemoniq aplinkybèms likviduoti. Apie ivyki jis privalo informuoti
Mokymo centro vadovybç ir to kabineto (patalpos) darbuotojq o apie raktq paèmimq paZymeti
Atsarginiq raktq i5davimo Zurnale ir pasira5yti jame;

24.2. prireikus budètojas gali paimti raktus ir perduoti juos ne to kabineto ar patalpr¿
darbuotdui tik leidus Mokymo centro vadovybei. Perduodamas atsarginius raktus, budetoþs
privalo apie tai paùymèti Atsarginir¿ rakt4 iðdavimo Zurnale, o asmuo, kuriam i5duodami raktai,
privalo ùumale pasira5yti. Atrakinant kabinet4ar patalpas, turi dalyvauti budètojas ir asmuo, kuriam
i5duodami raktai. I5ejçs i5 kabineto (patalpos), budetojas privalo duris uZantspauduoti budètojr¿

it,
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turimu metaliniu spaudu, o apie [èjima I kabinet4 (patalp{ lra5yti Budèjimq prièmimo ir perdavimo
apskaitos Lumale;

24.3. grqùinamus raktus budètojas turi vèl idèti i atitinkam4 vok4. Budetojas turi
pasira5yti ant voko, nurodydamas raktq paèmimo dat4. Atejçs I darb4 àarbuoìojas, nuã kurio
kabineto ar patalpos buvo paimti ruktai, vok4 i5 naujo patelkia Bendrójo skyriaus ìnspektoriui
uZantspauduoti ir antjo pasira5o.

25. Budetojas raktus nuo 5io Tvarkos apra5o 23.2 punkte [vardytq kabinet4 ne darbo
metu ar nesant to kabineto darbuoto.jo gali paimti esant ypatingoms aplinkybèms (gaisras,
vandentiekio ar Silumos sistemq avaryaìr pån.), kad galetq imtis neatideïótinu prìõmonirt
aplinkybèms likviduoti. Apie [vyk[ jis privalo informuoti Mokymo centro vadovybç iitô taUineto
darbuotojq. Prireikus paimti raktus ir perduoti juos ne to kabineto darbuotojui buàeto¡ur gali tik
suderinçs su Mokymo centro vadovybe.

26.Metalineje deZutêje Nr. 2 saugomi atsarginiai raktai nuo:
26.1. Mokymo centro bendrabuðio kambariq (6 priedas);
26.2.Mokymo centro patalpq ir kitq rakinamr¿ objekte (7 priedas).
27. Raktus nuo Sio Tvarkos apra5o 27.1punkte [vardytr¿ bendrabuðio kambariq atvykus

naujai kursantq grupei ar apgyvendinant kitus Mokymo centro bendrabutyje gyvensianðius asmãnis,
paima Bendrojo sþriaus darbuotojas, atsakingas uZ klausytojU (kitq asmenq) apgyvendinim4
bendrabutyje. I5vykus kursantams (pasibaigus kursams) ar kltiems bendrabutyje- gþenusiems
asmenims, raktai nuo bendrabuðio kambariq padedami atgal I dèzutç Nr. 2.

28. Kad kambario raktu galètq naudotis visi to kambario gyventojai, jie, i5eidami I
miest4ar pan., rakt4turi palikti budetojqtarnybos poste esanðiame tam skirtame stende.

29. Grfiinus Sio Tvarkos apra5o 23 ir 27 punktuose nurodytus raktus, dèZutès vèl
uZantspauduojamos. Jei direktoriaus (ar j[ pavaduojanðio asmens) nèra, dèZutès laikinai
uZantspauduojamos budetojq turimu metaliniu spaudu.

30. Stende laikomq raktr¿ sqra5as pateikiamas Sio Tvarkos apra5o I priede.
31. Budétdai turi uZtikrinti, kad raktai i5 stendo butu paimami Siais atuejais ir tokia tvarka:
31.1. budetojas gali paimti raktus tvarkai Mok¡rrno centre uZtikrinti;
3I.2. Moþmo centro darbuotojai raktus gali paimti tik tais atvejais, jei I atitinkamas

patalpas jiems reikia patekti vykdant pareigas. Apie tai jie turi informuoti budètoj4;
31.3. Mokymo centro kursantams, pageidaujantiems ne paskaitq metu dirbti

kompiuteriq klasêje, rakfus nuo Sios klasès budètoþs i5duoda kursantui uZra5çs Naudojimosi
kompiuteriq klase apskaitos Zurnale (9 priedas).

IV. BUDEJIMO TVARKA PO DARBO VALANDV, POILSIo IR SVENðry DIENoMIS

32. Po darbo valandq nustat¡rft¿ Darbo tvarkos taisyklese, budètojas privalo:
32.1. priimdamas perduodamus saugoti kabinetus, kuriuose [rengta apsaugos

signalizacija, patikrinti, ar atitinka ùumale þaðytas perdavimo (priemimo) saugoti laitas, ir pasìraslii;
32.2. apeiti ir apZiüreti, ar visi kabinetai (patalpos), kurie turi bäti antspauduojami

atsakingr¿ asmenq turimais metaliniais spaudais, yra uZantspauduoti. Pastebèjçs neuZantspauduota

labineta @atalpq), privalo j[ uZantspauduoti budètojq turimu metaliniu rpuudu ir apie tãi ¡aS¡i
Budejimu priemimo ir perdavimo apskaitos Lurnale bei informuoti urå t4 kabineta (patafpÐ
atsakingq darbuotoj4;

32.3. patik'rinti, ar nepalikta be reikalo ijungta Svies4 ar i5jungta organizacine technik4
arbe prieäiüros nepalikti atsukti vandens maisyuvai;

32.4. uùrakinti administracijos ir tiro pastatq duris;
32.5. periodi5kai (ne reðiau kaip kas 2 valandas) tikrinti Mokymo centro teritorijq

uZtikrindamas tvark4 ir drausmç Mokymo centro bendrabutyje;
33. Büdamas Mokymo centro teritorijoje, budètojas privalo su savimi turèti belaid[

telefon4 kuriame þontuotas i5kvietimo pultelis, tiesiogiai pajungtas su Mokymo centro budètojr¿
patalpose bei i5 Mokymo centro lauko pusès [rengtu centriniu iStvietimo valdymo bloku.
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34. Gavçs signal4 [ i5kvietimo pulteli budetojas nedelsdamas privalo gr[äti prie
pagrindinio I Mokymo centre [èjimo (i5ejimo) durq ar prie pagrindiniq I Mokymo centr4 ¡-vaZiavimo
(i5vaZiavimo) vartr¿ ir Sio Tvarkos apra5o 15.2 ir 15.5 punktuose nustat¡rtatvarka [leisti ar isleisti
asmenis ar transporto priemones.

3 5. Suveikus apsaugos signalizacijai, budètojas privalo:
35.1. patikrinti ir nustatyti apsaugos signalizacijos suveikimo prieZastis, apäiärèdamas

perimto saugoti kabineto duris ir langus i5 i5ores. Jei tokiu bÌidu apsaugos signalizacijos suveikimo
prieZasties nustat¡rti nepavyksta, i5kviesti atsakingq uZ kabineto perdavim4 saugoti darbuotoj4 ir,
jam dalyvauj ant, apúiliü¡rèti perimt4 (perduot{ saugoti kabinet4 is vidaus;

35.2. apie apsaugos signalizacijos suveikim4 [ra5yti [staigos objekh¿ (kabinetq)
perdavimo saugoti úumale (apsaugos ir prie5gaisrinès saugos signalizacijos), nurodydamas tikslq
signalizacijos suveikimo laik4.

36. Budètojas, pastebèjçs paãeistas Mokymo centro antspauduotr¿ kabinetr¿ @atalpq)
plombas, nedelsdamas turi informuoti Mokymo centro vadovybç, o pastebejçs [silauZimo I perimiui
saugoti kabinetus (patalpas) pèdsakus - Mokymo centro vadovybç ir teritorin[ policijos komisariat4
tel.ll2.

37. Pastebejçs, kad kursantai galimai pa/,eidùia Mokymo centro bendrabuðio taisykliq
reikalavimus, budètojas informuoja vadovybç ir Bendrojo skyriaus vyresn[i[ specialist4.

38. Poilsio ir Svenðir¿ dienomis Mokymo centro pastatq durys laikomos uäakintos visq
laik4 iSsþrus bendrabuöio, jeigu jame lieka gyventojai.

v. BUDETOJO FITNKCIJU ATLTKIMAS, NESANT BIIDETOJO

39. Nesant budetojo (atostogos, liga ir kiti atvejai), jo funkcijas atlieka darbo grafike
numat¡rtas Mokymo centro pareigünas, kurio pareigybès apra5yme tokia funkcija nustat¡rta.

40. Pataisos pareigünas, atliekantis budètojo funkcijas, turi vykdyti budètojo pareigybès
apra5yme nustat¡rtas flrnkcijas, Siame Tvarkos apra5e ir kituose Mokymo centro vidaus tvark4
re glamentuoj anðiuose teisès aktuo se budètoj ams nustat¡rtus reikalavimus.

41' Budetojo funkcijas atlikusiam pataisos pareigunui uZ vir5yt4 nustaq/te savaites
darbo laiko trukmç kompensuojama suteikiant vien4 poilsio dienq i5kart po pamainos (budèjimo), o
uZ likus[ vir5yt4 laik4 papildomai sumokama kaip uZ vir5valandin[ darbq bei [statymq nustatyta
tvarka apmokama uä darbqnakties metu.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

42. Ui:Siame Tvarkos apra5e nustatSrh¿ reikalavimr¿ vykdym4 yra atsakingi budetojai.
43. Nustatçs Sio Tvarkos apra5o reikalavimq paZeidimus, budètojas apie juos ra$tu

informuoja Moþmo centro vadovybç.
44. Sio Tvarkos apra5o reikalavimq vykdym4kontroliuoja Moþmo centro direktorius.
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ü

Budètojq darbo organizavimo tva¡kos apra5o
I priedas

(Moþmo centro darbuotojr¡ atvykimo (i5vykimo) apskaitos üurnalo forma)

KALEJIW DEPARTAMENTO PRIE
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGT]MO MIIIISTERIJOS

MOKYMO CENTRAS

MoKYMo cENTRo DARBUOTOJU ATVYKTMo GSvyKrMo) ApsKArTos ZSRNALA5

(kairè äurnalo pusê)

Eit.
Nr.

I

Darbuotojo vardas ir pavardê

t

Darbuotojo
pareigos

3

Atvykimo i
Moþmo

centra laikas
4

Darbuotojo
paraSas

:l

Budètojo vardas ir pavardè,
paraSas

6

Darbuotojo iSvykimo
pietq pertraukos

metu laikas
,|

Darbuotojo
paraSas

I



Budètojo vardas ir pavardè,
paraSas

9

Darbuotojo
griZimo po pietr¡
pertraukos laikas

@areigq pavadinimas)

t0

Darbuotojo
para5as

!tfd*r:r.L ffil),, "å2,/,k,¿;* *,tri,rir11,urtuttø_

"gP6-øw'*ea WL\ "t' -r'/J

PASTABA. Uù,Ltmalo pildym4atsakingas asmuo pasira5o po paskutiniu [ra5u ùttmale.

l1

Budêtojo
para5as

t2

I5vykimo i5
Moþmo

centro laikas
l3

Ðarbuotojo
para5as

14

(ParaSas)

.f,<-)
5,Wr*'

Budêtojo
para5as

(de5inè Zurnalo pusè)

15

Pastabos

l6

(Vardas ir pavarde)



8il.
Nr.
I

Data

(Moþmo centro tanþtojq apskaitos äurnalo forma)

KALEJIMU DEPARTAMENTO PRIE
LIETIIVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

MOKYMO CENTRAS

MOKYMO CENTRO LANKYTOJU APSKAITOS ZUnN.lr,¡,s

2

Atvykimo
laikas

3

Atvykusio asmens
vardas ir pavardè

¿46'x*'-W

(Pareigq pavadinimas)

4

I5 kur atvyko

f,

Budètojt¿ darbo organizavimo tvarkos apraðo
2 priedas

Pas k4 (kokiu
tikslu) atvyko

WllMttn
'lî- jo''?-ä

uz zurnalo pildymQatsakingas asmuo pasira5o po paskutiniu [ra5u Lmale.

6

Automobilio
markê, valstyb. Nr

7

2:¿ffM, e-a.;
¿a¿î- ta -Z g

Atvykusio
asmens para5as

I

(ParaSas)

Budêtojo vardas ir
pavardé, para5as

9

ISvykimo
laikas

10

Budètojo
paraSas

1l

(Vardas ir pavardè)



(Moþmo centro darbuotojr¡ i5vykimo darbo metu apskaitos äurnalo forma)

KALEilMU DEPARTAMENTO PRIE
LIETTryOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

MOI(YMO CENTRAS

MoI{YMo CENTRO DARBUOTOJU rSrrr¡<rvro DARB6 METU ApSKAIT9S ZURNALAS

Eit.
Nr.

Data ir
i5vykimo

laikas
t 2

Darbuotojo vardas
ir pavardè

3

I5vykimo prieãastis
(pra5ymo data ir Nr.)

(Pareigq pavadinimas)

4

Darbuotojo
para5as

Budètojr¿ darbo organizavimo tvarkos apraðo
3 priedas

5

.Ui,tlurna
t/

,,4 Uft.)

(paraSas)

to pildym4atsakingas asmuo pasira5o po paskutiniu þa5u Ltmala.-=-\
d)re,ry
e, ¡l¿Lu-aá-¿r-re^
,ftr{ -to-z z1"i';'*4

Budètojo vardas ir
pavardê, para5as

6

Griåimo
laikas

7

Darbuotojo
para5as

8

Budêtojo
paraSas

9

Pastabos

t0

(Vardas ir pavardè)



Budètojr¿ darbo organizavimo tvarkos apraÈo
4 priedas

MOKYMO CENTRO KABINETU IR PATALPU, KtruUOSE
SAUGOMOS MATERIALINES VERTYBüS AR SVARBÜS NOXUVTTNTAI.

SARAsAS

l. Kabinetai ir patalpos, kuriuose yra svarbüs dokumentai:
1.1. Mokymo centro direkforiaus kabinetas;
1 .2. Bendroj o skyriaus inspektorit¡ kabinetas;
1.3. Bendrojo skyriaus vyresniojo specialisto (personalo) kabinetas;
1.4. Mokymo centro vyresniojo specialisto (buhalterio) kabinetas;
1.5. dokumentq saugykla.

2. Patalpos, kuriose saugomos materialinés vertybès:
2.1. tiras;
2.2. sporto inventoriaus patalpa;

2.3. biblioteka;
2.4. patalynès ir mink5to inventoriaus sandèlis;
2.5. ükiniq ir kanceliarinir¿ priemonir¿ sandelis.
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Budêtojq darbo organizavimo tvarkos apraÈo

5 priedas

MOKYMO CENTRO DARBUOTOJU KABINETU
SARASAS

L. Kontrolés-leidimo punktas:
1.1. Kompetencijq ugdymo skyriaus dèstanðiq specialistq kabinetas;
1.2. Bendrojo sþriaus komendanto kabinetas;

1 . 3. Bendroj o skyriaus informatiko kabinetas;

I .4. Bendrojo skyriaus juriskonsulto kabinetas.

2. Tiro pastatas:

2. I . Kompetencij r¿ ugdymo skyriaus dèstanðir¿ specialistr¿ kabinetas;
2.2. Kompetencij q ugdymo sþriaus destanðiq specialistq kabinetas ;
2. 3. Kompetencijq ugdymo skyriaus dèstanðir¿ specialistt¿ kabinetas.
3. Bendrabuðio pastatas - Bendrojo skyriaus specialisto kabinetas.
4. Administracijos pastatas:
4.1. Mokymo organizavimo skyriaus vir5ininko kabinetas;
4.2. Mokymo organizavimo skyriaus darbuotojq kabinetas;
4.3. laukiamasis;

4.4. Bendrojo skyriaus vedejo kabinetas.
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Budètojq darbo organizavimo tvarkos apraSo
6 priedas
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MOKYMO CENTRO BENDRABUðIO KAMBARTU
SARAsAS

l. I øukÍtøs:

I.L zkambarys;

I.2. 3 kambarys;

L3. 4kambarys;

I.4. 6kambarys;

1.5. 7 kambarys;

1.6. 8 kambarys.

2.II øukÍtas:
2.I. |kambarys;
2.2. zkambarys;

2.3. 3 kambarys;

2.4. 4kambarys;

2.5. 5 kambarys;

2.6. 6 kambarys, WC;
2.7.9kambarys;
2.8. 9 kambarys;

2.9. I}kambarys;
2.10. ll kambarvs.
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Budetojq darbo organizavimo tva¡kos apraÈo
7 priedas
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MOKYMO CENTRO PATALPV rR KrTU RAKTNAMU OBJEKTU
s^dRAsAS

1. KontrolèsJeidimo punktas:
l. l. telekomunikacijos patalpa;
1.2. valgykla (3 patalpos).

2. Tiro pastatas:

2.1. Silumos mazgas;

2.2. elektros sþdelis.
3. Bendrabuðio pastatas - elektros sþdinè.
4. Garatail

,^-tt^(/zp /-2. Køray/'e,',e'
âr5-ø-zg

-./



kabineto);

Budetojq darbo organizavimo tvarkos apraßo

I priedas

sTEr\DE LATKOM(J RAKTU SARASAS

1. Kontrolês-leidimo punktas:
1. 1. pagrindinis [èjimas;
1.2. budetojq patalpos (tamybos postas, buitinè ir persirengimo patalp4 darbo kabinetas);
1.3. iSèjimas I Mokymo centro teritorijq (i5 budètojq dalies);
1.4. iSèjimas I Mokymo cenho teritorij4 (prie Moþmo skyriaus dèstanðiq specialistr¡

1.5. l-a mokymo klasè;
1.6. kompiuteriq klasè;
1.7. mokymo kameros (I ir 2);
1.8. pagalbinè patalpa;
1.9. iSèjimas I Mokymo centro teritorijq (i5 pusrtisio);
1. 10. [èjimas I valgyklos koridoriq.
2. Pagrindiniai vartai.
3. Tiro pastatas:
3.1. [èjimas Itiro pastatq
3.2.2-amokymo klasè;
3.3. 3-ia mokymo klasè;
3.4. mokymo kamera;
3.5. pagalbinè patalpa.

4. Sporto salè:
4.1. [èjimas I sporto salès pastat4;
4.2. pagalbinè patalpa.
5. Bendrabuðio pastatas:
5. 1. [èjimai I bendrabuti
5.2. räsys;
5.3. dZiovykla;
5.4.1aukítas:
5.4.1. virtuvè;
5.4.2. poilsio kambarys;
5.5. II aukßtas - virtuve.
6. Administracijos pastatas:
6.1. [èjimas Ibuhalterijos dali;
6.2. [ejimas I administracijos dal[.
7. Atsarginiai vartai.

f
-ffifi'¡'t'8'

l/

tfr,¡¡:.: " / -æ

WffiIuttírr: 9re"*q'4¿"¿furf"rc"$ ¿c/5-.-/o- ¿ P



Eit.
Nr.

(Naudojimosi kompiuteriq krase apskaitos Íurnaro forma)

x¡,r,n¡rnnu DEPARTAMENTO PRIE
LIETWOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MIMSTERIJOS

MOKYMO CENTRAS

NAUDOJIMOSI KOMPIUTERIU KLASE APSKAITOS ZI]RNALAS

I

Klausytojo vardas ir
pavardè

2

Rakto i5davimo
data ir laikas

(Pareigq pavadinimas)

3

Klausytojo
paraSas

Budètojq darbo organizavimo tvarkos apra5o
9 priedas

4

Rakto
graZinimo

laikas
s

Budètojo vardas ir pavardè,
para5as
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6

(ParaSas)

Kompiuterio, kuriuo buvo
naudotasi, inventorinis Nr. Pastabos

E

(Vardas ir pavarde)


