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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vieðojo administravimo istatymo 1l straipsnio
3 ir 5 dalimis, Kalêjimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo
centro nuostatq, patvirtintq Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. kovo 6 d. isakymu
Nr. 1R-65 (2019 m. sausio 2 d. isakymo Nr. lR-l redakcija) 32.6 papunkðiu ir atsiZvelgdama !
Kaléjimq departamento Mokymo centro administracijos struktär4, patvirtint4 Kalêjimr¿
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau - Kalejimq departamentas)
direktoriaus 2019 m. rugsejo 12 d. isakymu Nr. V-299 ,,Dèl Kalejimq departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos pavaldZiq laisves atemimo vietq istaigq ir Kalejimq
dçartamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro administracijos
struktüry patvirtinimo", Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Mokymo centro pareigänq ir darbuotdq, dirbanðir¿ pagal darbo sutartis, pareigybiq s4ra54,
patvirtintq Kalejimq departamento Mokymo centro (toliau - Mokymo centras) direktoriaus 2019 m.
rugsejo 19 d. isakymu Nr. V-93 ,,Del Kaléjimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos Mokymo centro pareigünq ir darbuotojq, dirbanðiq pagal darbo sutartis, pareigybiq
s4ra.So patvirtinimo" :

1. Tvi rtinu pridedamus SiqMokymo centro skyriqnuostatus:
1. l. Mokymo organizavimo skyriaus;
1 .2. Specialiqjq kompetencijq ugdymo skyriaus;
1.3. Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus.
2.P avedu:
2.1. Veiklos organizavimo ir hrrto valdymo skyriaus ra5tvedybos inspektorei Daliai

Bei5ienei su Siuo isakymu Mokymo centro darbuotojus supaZindinti elektroniniu pa5tu;
2.2. Specialiqjq kompetencijq ugdymo skyriaus profesijos mokytojui Jauniui

Stankeviõiui pagal S! isalq¡ma atnaujinti informacij4 Mokymo centro interneto svetaineje.
3. P r i p aù is t u netekusiu galios:
3.1. Mokymo centro direktoriaus 2019 m. sausio 28 d. isakym4Nr. V-l5 ,,Del Kalejimq

departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro skyriq nuostatq
patvirtinimo".

4. N u s t at au, kad Sis isakymas isigalioja 20lgm. spalio I d.

Direktore Karolina Vozbutaite
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PATVIRTINTA
Kalej imq departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos Mokymo centro direktoriauq .

2019 m. rues¿jofu d. isakymu Nr.\¿-94

MOI(YMO ORGANIZAVIMO SI(YRIAUS
NUOSTATAI

I SI(YRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokymo organizavimo skyriaus nuostatai (toliau - nuostatai) nustato Kalèjimq
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministdos (toliau - Kalejimq departamentas)
Mokymo centro (toliau- Mokymo centras) Mokymo orgarizavímo skyriaus (toliau- skyrius) veiklos
teisinius pagrindus, uZdavinius, funkcijas, teises, atsakomybç ir veiklos orgarizavim1.

2. Skyrius yra Mokymo centro strukturinis padalinys, sprendZiantis jo kompetencijai
priskirtus klausimus.

3. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus Mokymo centro direktoriui.
4. Skyriaus tikslas - planuoti, orgarrjztroti, koordinuoti bei konholiuoti Kalejimq

departamento ir jam pavaldZiq istaigr¿ personalo profesini rengim4 ir kvalifikacijos tobulinim4,
Mokymo centro darbuotojq vykdom4 pedagoginç ir metodinç veikl4, organizuoti Mokymo centro
projektinç veikl4 bei Mokymo centro veiklos planavim4 ir planq parengim4, koordinuoti ir valdyti
Mokymo centro bendradarbiavim4, sklandZi4 i5orinç ir vidinç komunikacij4.

5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, Lietuvos Respublikos
profesinio mokymo istatymu, kitais Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimais, Svietimo ir mokslo ministro, teisingumo ministro, Kalejimq departamento
direkforiaus, Mokymo centro direkforiaus isakymais ir kitais teisès aktais.

6. Skyrius savo darb4 organizuoja bendradarbiaudamas su kitais Moþmo centro
stnrktüriniais padaliniais.

II SKYRIUS
SKYRIAUS UZDAVINIAI IR FI]NKCIJOS

7. Pagrindiniai skyriaus uZdaviniai yra:
7.1. u¿tikrinti kokybiðk4 pataisos pareigünq profesinio ir ivadinio mokymo (toliau kartu -

mokymas) bei bausmiq vykdymo sistemos personalo kvalifikacijos tobulinimo planavim4,
organizavim4, koordinavim4, kontrolç ir vertinim4, rengiant kvalifikuot4 personal4 bausmiq
vykdymo sistemai ir vykdyti Svietejiðk4 veikl4, vie5inant pataisos pareiguno profesij4;

7.2. planuoti, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Mokymo centro vykdom4
pedagoginç ir metodinç veikl4;

7.3. koordinuoti ir vykdyti vidini moþrmo paslaugr¿ kokybes vertinim4;
7.4. imcijuoti ir koordinuoti profesinio mokymo programq rengim4 ir atnaujinim4;
7.5. dalyvauti diegiant naujas mokymo ir mokymosi priemones, ugdymo metodus;
7.6. teikti bausmiq vykdymo sistemos personalui bütin4 informacij4 ir paslaugas;

7.7. organzuoti Mokymo centro veiklos planavim4 ir analizç, veiklos planq projektq
rengim4 ir dalyvauti juos igyvendinant;
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7.8. formuoti Mokymo centro teigiam4 ivaizdi, pletoti tarptautini ir tarpinstitucini
bendradarbiavim4;

7.9. üZtikrrnti visuomenes informavim4 apie Mokymo centro veikl4, dalyvauti formuojant
bausmiq vykdymo sistemos ivaizdi, organizvoti ir uZtikrinti sklandZi4 Mokymo centro i5orinç ir
vidinç komunikacij4;

7.10. uZtikrinti projektq inicijavimo, rengimo ir igyvendinimo koordinavim4, kontrolg ir
stebesen4;

7.11. ugdyti kursantq vertybines orientacijas, asmenines savybes, reikalingas pataisos
pareiguno profesinei veiklai, dalyvauti renginiuose populiarinant pataisos pareiguno profesij4;

8. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uZdavinius, atlieka Sias funkcijas:
8.1. planuoja mokymo proces4, rengia mokymo renginiq metinius planus;
8.2. inicijuoj a, organintoja ir kontroliuoja mokymo programq, mokymo teminiq programq

rengim4, derinim4 ir registravim4;
8.3. planuoja, organinroja, koordinuoja ir kontroliuoja profesinio mokymo, ivadinio

mokymo, kvalifikacijos tobulinimo ir kitq mokymo renginiq programq vykdyme Mokymo centre ir
Kalej imq departamentui pavaldZio se istaigose;

8.4. tiria Kalejimq departamento ir jam pavaldùir¡ istaigq personalo kvalifikacijos
tobulinimo poreikius, atsiåvelgdamas i jq pasiulymus rengia kvalifikacijos tobulinimo metinius
planus, derina su Kalejimq departamentu ir jam pavaldZiomis istaigomis;

8.5. rengia, derina ir teikia tvirtinti profesinio mokymo, ivadinio mokymo, kvalifikacijos
tobulinimo renginiq tvarkara5ðius, grafikus, mokymo planus;

8.6. teikia Mokymo centro kursantams informacij 4apiemokymosi Mokym.o centre s4lygas
ir tvark1;

8.7. dalyvauja organizuojant ir vykdant pretendentq mokytis pagal profesinio mokymo
program4 atrankas bei Mokymo centro kursantq kompetencijq vertinim4;

8.8. teises aktq nustatytatvarkapildo, i5duoda ir apskaito Mokinio paZymejimus Mokymo
centro kursantams;

8.9. rengia mokymo renginiq baigimo dokumentus, inicijuoja paZymejimq, diplomq ir kitq
dokumentq blankq isigijim4, tvarko jr¿ apskait4;

8.10. organintoja ir vykdo besimokanðiq asmenq kompetencijq vertinim4;
8.11. organintoja naujq edukaciniq metodiþ ir technologijq diegim4;
8.12. organintoja metodinés ir praktines pagalbos teikim4 istaigoms bausmiq vykdymo

sistemos personalo profesinio rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo organizavimo klausimais;
8.13. inicijuojamokymopaslaugr¿pirkim4beisutarðiqsufiziniaisarjuridiniaisasmenimis

dêl mokymo renginiq, vykdomq Mokymo centre, projektq rengim4;
8.14. dalyvauja rengiant tri5ales stojimo i vidaus tarnyb4 sutartis, pildo Mokymo sutaröiq

regi stracij os Zurnal4;
8.15. tvarko duomenys apie Mokymo centre ivykusius profesinio rengimo irkvalifikacijos

tobulinimo renginius bei kitus mokymo kursus informacinese sistemose;
8.16. tikrina nuotoliniu büdu virtualioje mokymo (si) aplinkoje Moodle besimokanðiq

mokymo pasiekimus (uZduoðiq atlikimo terminus, atsiliepimus ir kt.);
8.I7. analimoja mokytojq Moodle aplinkoje vykdomus mokymus (medZiagos bei

uZduoðiq pateikim4, vertinimus ir kt.);
8.18. organintoja mokymo testavimo metodiþ, mokymo priemoniq pataisos pareigunq

mokymo klausimais igrjimq;
8.19. tiria ir analintoja bausmiq vykdymo sistemos darbuotojr¿ mokymo proceso

efektyvum4, mokymo programq ir renginiq veiksmingum4, jq poveiki darbo kokybei, metodines
veiklos efektyvum4 ir naudingum4, apibendrina gautus duomenis, rengia i5vadas ir teikia pasiülymus
del mokymo proceso tobulinimo;

8.20. rengia mokymo renginiq vertinimo anketas, atlieka Mokymo centro pedagoginio
personalo, absolventq bei istaigq apklausas, siekiant nustatyti mokymo efekfyvum4;
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8.21. organtntoja ir pagal kompetencij4 vykdo Mokymo centro veiklos isivertinimo
procedüras, teikia siulymus del Mokymo centro vykdomo mokymo proceso kokybês gerinimo;

8.22. susira5ineja su Kalêjimq departamentu ir jam pavaldZiomis istaigomis bausmiq
vykdymo sistemos personalo profesinio rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo planavimo,
organizavimo ir vertinimo klausimais;

8.23. organintoja ir dalyvauja vykdant Svietejiðkus renginius, populiarinant pataisos
pareiguno profesij4;

8.24. oryanrntojair koordinuoja Mokytojq tarybos bei Mokymo centre sudarytq metodiniq
gupit¿ veikl4, formuoja kursantr¿ savivald4, skatina kursantq socialinio aktyvumo raiSk4;

8.25. renka, sistemina ir apibendrina informacij4 apie mokymo metoding veikl4, teikia
pasiülymus del jos tobulinimo;

8.26. analinoja Mokymo centro darbuotojq pedagoginç veikl4bei kursant4paùangamq;
8.27 . vykdo profesinio mokymo dienynq, konsultacijr¿ Zurnalq ir kitq apskaitos dokumentq

pneùiÍr4;
8.28. apibendrina ir analimoja Mokymo centro pedagoginio personalo darbo krüvi, teikia

pasiülymus del pedagogines veiklos tobulinimo ir kokybes gerinimo
8.29. stebi ir vertina mokymo proces4, tikrina Mokymo centro organizacinç ir vadybinç

veikl4;
8.30. administruoja Mokyrno centro bibliotekos veikl4, tvarko Mokymo centro bibliotekos

fond4 pagal universalios de5imtainès klasifikacijos (UDK) lenteles, sudaro ir redaguoja bibliotekos
katalogus (kartotekas) ;

8.31. tiria neformaliojo ugdymo poreikius, formuoja kursantr¿ poreikius dalyvauti
neformaliajame ugdyme, juos apibendrina, sudaro neformaliojo ugdymo organizavimo planus;

8.32. organinroja Mokymo centro i5orinç ir vidinç komunikacij4, tarptautini ir
tarpinstitucini bendradarbiavim4;

8.33. organintojaMokymo centro vadovybes ir darbuotojq vizitus i uZsienio valstybes bei
Salies ir uZsienio valst5ðiq teisesaugos institucijq delegacijq vizitus Mokymo centre;

8.34. rengia oficialiq asmenq, institucijq, fu organzacijq atstovq prièmimo Mokymo centre
dokumentq projektus;

8.35. rengia Mokymo centro vadovybei informacij4, pristatymus pasitarimams,
prane5imus ir kalbas vieðuosiuose renginiuose Lietuvoje ar uZsienyje;

8.36. rengia oficialius sveikinimus su Mokymo centru bendradarbiaujanðioms Lietuvos ir
uZsienio institucijoms ir organizacijoms Svenõiq, jubiliejq ir tarptautiniq dienq, proga;

8.37. formuoja Mokymo centro ivaizdi, teikia informacij4 visuomenei ir Ziniasklaidai apie
Mokymo centro veikl4;

8.38. organintoja Mokymo centro metinio veiklos plano projekto bei veiklos ataskaitq
rengim4;

8.39. vykdo Mokymo centro veiklos duomenq analizç ir atlieka veiklos rodikliq
prognozavim4 bei teikia iùvalgq, i5vadq, pasiülymq dél veiklos tobulinimo;

8.40. pagal skyriaus kompetencij4 suveda informacij4 apie Mokyrno centro veiklos
rodiklius i informacinç sistem4;

8.41. kontroliuoja, igyvendina, priZiüri ir tobulina Kokybes vadþos sistemos,
atitinkanðios standarto LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus, palaikym4, istaigos veikos procesq
tobulinim4;

8.42. kontroliuoja, kaip Salinami ivairiq tikrinimq metu nustatyti trükumai ir paZeidimai;
8.43. organizuojaprojektq, finansuojamq i5 Europos Sqjungos strukttiriniq fondq, rengimq,

juos rengia bei dalyvauja jq igyvendinimo procese;
8.44. pagal kompetencrj4 vykdo projektq kontrolç ir stebesen4;
8.45. informuoja darbuotojus apie rengiamus bendruosius susirinkimus, jq 1aik4, teikia kit4

reikaling4 informacij4, rengia Mokymo centro darbuotojq susirinkimq protokolus;
8.46. pagal skyriui priskirt4 kompetencij4 atstovauja Mokymo centrui valstybinèse ir

kitose institucijose;
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8.47.pagal kompetencij4 dalyvauja darbo gupir¿ ir komisijq veikloje, savivaldos
organuose;

8.48. pagal skyriaus kompetencij4 rengia isakymq projektus, raStus, paZymas ir kitus
butinus dokumentus, dalyvauja rengiant Mokymo centro veikl4 reglamentuojanðiq teisês aktq
proj ektus, uZtikrina rengiamq dokumentq kokybç;

8.49. Mokymo centro direktoriaus pavedimu pagal skyriui priskirt4 kompetencij4
nagrineja asmenq, besikreipusiq i Mokymo centr4, ir darbuotojq bei kursantq parei5kimus
(pra5ymus), skundus ir pasiülyrnus;

8.50. organinroja kulttirinius ir sportinius renginius Mokymo centro darbuotojams ir
kursantams;

8.51. renka ir nuolat atnaujina informacij4 apie Kalejimq departamento ir jam pavaldZiq
istaigr¿ rekvizitus ir kontaktinius duomenis, Mokymo centro darbuotojus ir jq telefonq s4ra5us;

8.52. rengia ir apibendrina su mokymo proceso organizavimu bei vykdymu susijusi4
informacij4, skelbtin4 Mokymo centro interneto svetaineje, suderings su skyriaus vedeju, teikia j4
Mokymo centro interneto svetainès administratoriui, kad visuomenei bütq sudarytos s4lygos gauti
intemetu vie54 informacij4 apie Mokymo centro vykdom4 veikl4;

8.53. sudaro ir tvarko skyriaus bylas, numatytas Mokymo centro dokumentacijos planuose,
nustatytqia tvarka perduoda jas i Mokymo centro archyvines patalpas;

8.54. pagal skyriui priskirt4 kompetencij4 vykdo kitus teisetus nenuolatinio pobüdZio
Mokymo centro vadovybes pavedimus.

ilI SI(YRIUS
SI(YRIAUS TEISES IR PAREIGOS

9. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisg:
9.1. gauti i5 kitq Mokymo centro padaliniq bei darbuotojr¿ informacij4, i5vadas ir kitus

duomenis, susijusius suMokymo orgatizavimo skyriaus vykdomais uZdaviniais ir funkcijomis, o taip
pat disponuoti gauta informacija, planuojant ir organizuojant skyriaus veikl4;

9.2.pagal kompetencij4 teisês aktq nustatyta tvarka gauti informacij4, dokumentus ir
duomenis, reikalingus skyriaus funkcijoms vykdyti ir funkcijoms igyvendinti, i5 Mokymo centro
strukhlriniq padalinir¿, fiziniq ir juridiniq asmenì+, valstybiniq ir kitq istaigr¿;

9.3. suderinus su Mokymo centro vadovybe, pasitelkti Mokymo centro struktüriniq
padaliniq, kitq institucijq kompetentingus specialistus skyriui ir Mokymo centrui nustatytiems
tikslams igyvendinti;

9.4. pagal kompetencij4 bendradarbiauti su kitomis istaigomis;
9.5. teises aktr¿ nustatyta tvarka pagal kompetencij4 naudotis registrais ir duomenq

bazemis;
9.6. pagal kompetencij4 kontroliuoti mokyrn4 vykdanðio Mokymo centro skyriaus veikl4,

atlikti veiklos patikrinimus ir vykdyti nuotolinç veiklos stebesen4;
9.7. teikti Mokyklos vadovybei siülymus profesinio mokymo proceso tobulinimo, skyriaus

stnrktüros ir veiklos gerinimo klausimais;
9.8. inicijuoti metodiniq, informaciniq ir kitr¿ leidinir¿ bei mokymo priemoniq rengim4,

spausdinim4 ir platinim4;
9.9. kelti kvalifikacij4 savaranki5kai ir dalyvaudami konferencijose, seminaruose ir kituose

mokymo renginiuose Lietuvoje ir uZsienyje.
9.10. skyrius gali tureti ir kitq jam teises aktais suteikfq teisiq.
10. Skyriaus darbuotdai privalo:
10.1. vadovautis Mokymo centro ir skyriaus nuostatais bei savo pareigybiq apra5ymais;
10.2. laiku ir kokybi5kai atlikti pavedamus darbus.
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IV SKYRIUS
SI(YRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

11. Skyriaus veiklos organizavimo pagrindas yra Mokymo centro metiniai veiklos planai,
profesinio mokymo programos igyvendinimo planai, kvalifikacijos tobulinimo renginiq planai bei Sie
nuostatai.

12. Skyriaus darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, priimami i pareigas ir atleidZiami
i5 jq Lietuvos Respublikos darbo kodekso pagrindais.

13. Skyriui vadovauja vedejas, kuri i pareigas skiria ir atleidùia Mok¡rrno centro
direktorius. Skyriaus vedejas tiesiogiai pavaldus Mokymo centro direktoriui.

14. Skyriaus vedejas:
14.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darb4;
14.2. atsako uZ skyriui pavestq uZdaviniq ir funkcijq vykdymA;
14.3. atsiskaito istaigos vadovybei uZ skyriaus veikl4;
14.4. teikta istaigos vadovybei siulymus skyriaus kompetencijos klausimais;
14.5. vykdo kitas teisès aktq nustatytas funkcijas ir istaigos vadovybês pavedimus.
15. Skyriaus darbuotojq kompetencijqt pareigas nustato jq pareigybiq apra5ymai, kuriuos

tvirtina Mokymo centro direktorius.
16. Skyriaus darbuotojus su jq pareigybir¿ apra5ymais pasira5ytinai supaZindina skyriaus

vedêjas. Pasira5yti pareigybiq apra5ymai pateikiami Veiklos organizavimo ir turi valdymo skyriaus
darbuotojui, atsakingam uZ personalo administravtmq, isegtr i darbuotojq asmens bylas.

17. Kainèra skyriaus vedejo (del ligos, atostogr¿, arkitq objektyviqprieZasðir¿), jo funkcijas
atlieka Mokymo centro direktoriaus isakymu paskirtas kitas Mokymo organizavimo skyriaus
darbuotojas.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Skyriaus statusas, sudêtis (iSdestyta Mokymo organizavimo skyriaus stnrktüroje,
priedas), pareigybes ir jq skaiðius, taip pat uZdaviniai ir funkcijos, veiklos organizavimas keiðiami ar
papildomi teises aktq nustatyta tvarka.

lg.Ui, pareigq ir funkcijq nevykdym4 ar netinkamq jq vykdymq skyriaus darbuotojai
atsako Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq nustatytatvarka.

Veiklos organizavimo ir turto
v^tdv"roWf)eisininkè

AIicja NeKroSiene
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Mokymo or garizavimo skyriaus nuostatq
priedas

MOI(YMO ORGANIZAVIMO SKYRIAUS STRUIffÜRA

DS - darbuotojq, dirbanõiq pagal darbo sut¿rtis, pareigybiq skaiðius nurodytas pagal Kaléjimq departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro darbuotojq, dirbanðiq pagal darbo sutartis,
pareigybit¡ sqraS4, patvirtint4 Moþmo centro direktoriaus 2019 m. rugsêjo 19 d. isakymuNr. V-93.

Eit.
Nr. Pareigybê Pareigybès statusas

DS - daóuotojas, dirbantis pagal darbo zutarti,

I 4r srË,J urr

skaiðius

I Skyriaus vedejas DS I

2 Patarejas DS 2

J Metodininkas DS 7

4 Vyriausiasis specialistas DS J

5 Proj ektr¿ koordinatonus DS 1

6 Neformaliojo ugdymo organizatorius DS I

I5 viso t.5
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PATVIRTINTA
Kalejimq departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Mokvmo centro direktoriaus
20ri m.rugse.¡o f$ d. isakymu Nr.f-

SPECIALIUJU KOMPETENCIJU UGDYMO SKYRIAUS
NUOSTATAI

#&

I SI(YRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Specialiqiq kompetencijq ugdymo skyriaus nuostatai (toliau - nuostatai) nustato
Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau - Kalöjimq
departamentas) Mokymo centro (toliau - Mokymo centras, istaiga) Specialiqjq kompetencijq
ugdymo skyriaus (toliau - skyrius) veiklos teisinius pagrindus, uZdavinius, funkcijas, teises ir
pareigas, veiklos organizavim4 ir atsakomybç.

2. Skyrius yra Mokymo centro strukturinis padalinys, sprendZiantis jo kompetencijai
priskirtus klausimus.

3. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus Mokymo centro direktoriui.
4. Skyriaus paskirtis - vykdyti mokym4 pagal visas patvirtintas mokyrno programas,

nuotolinius mokymus, padeti Kalejimq departamentui pavaldZioms istaigoms organizuoti
tarnybinius mokymus bei organizuoti mokymus bausmiq vykdymo sistemos istaigose, uZtikrinti
tvarkqir drausmç Mokyrno centre, iejimo (i5ejimo) i Mokymo centro teritorij4 kontrolç.

5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vidaus
tarnybos statutu (toliau - Statutas), Lietuvos Respublikos valstybes tamybos, Lietuvos Respublikos
Svietimo ir kitais istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, teisingumo bei Svietimo
ir mokslo ministrq, Kalejimq departamento ir Mokymo centro direkforiq isakymais, kitais teises
akfais, Mokymo centro ir Siais nuostatais.

6. Skyrius savo veiklq organntoja bendradarbiaudamas su kitais Mokymo centro
strukturiniais padaliniais ir darbuotojais, tiesiogiai pavaldZiais Mokymo centro direktoriui.

II SI(YRIUS
SI(YRIAUS UZDAVINIAI IR FT]NKCIJOS

7. Pagrindiniai skyriaus uZdaviniai yra:
7.1. mokyti pagal patvirtintas profesinio ir ivadinio mokymo, specialaus parengimo,

nuotolinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programas, suteikiant teoriniq tintq, praktinir¿
igùdZiq, reikalingq pataisos pareiguno darbui ar funkcijoms atlikti;

7.2. rcngfi profesinio mokymo, ivadinio mok5rmo, kvalifikacijos tobulinimo ir kitq
mokymo renginiq mokymo programas, vykdyti metodinç ir tiriamqj4 veiklq;

7.3.rtgdyti kursantq vertybines orientacijas, asmenines savybes, reikalingas pataisos
pareiguno pro fesinei veiklai ;

7 .4. dalyvaluti renginiuose populiarinant pataisos pareiguno profesij4;
7.5. uùtil<frnti tinkam4 vykdomq projektq igyvendinim4;
7.6. uätikrrnti Mokymo centro pataþl¿ ir teritorijos apsaug4 bei prieZiür4, drausmç ir

tvark4 jose;
7.7. xùtikrrnti Mokymo centro bendrabutyje tvarkos laikym4si;
7.8. uZtikrinti civilines saugos teisês alfq reikalavimq vykdym4 Mokymo centre;
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8. Skyrius, igyvendindamas jam pavestus uZdavinius, pagal kompetencij4 atlieka Sias
funkcijas:

8.1. vykdo mokymo proces? pagal patvirtintas mokymo programas bei atsako uZ
mokymo turin!, ugdant pataisos pareigunui bütinas kompetencijas;

8.2. dèsto Mokymo centro kursantams, klausytojams ir bausmiq vykdymo sistemos
personalui;

8.3. pagal kompetencij4 rengia ir atnaujina mokymo dalykq programas, mokymo dalykq
planus ir kitus su mokymo proceso vykdymu ir planavimu susijusius dokumentus;

8.4. rengia ir atnaujina programq teminius planus, vaizdines priemones, kit? didaktinç
medùiag4;

8.5. pagal kompetencij4 teikia siülymus Mokyklos vadovybei del profesinio, ivadinio ir
kvalifikacijos kelimo mokymo tobulinimo, materialines ir metodines bazes pletros, mokymo
procesui reikalingq priemoniq isigijimo;

8.6. rengia mokymo praktikos programas, kontroliuoja kursantq mokomosios praktikos
atitikti programq reikalavimams;

8.7. mokomosios praktikos metu koordinuoja ir kontroliuoja jos atlikimo eig¿,
bendradarbiauja su pataisos istaigr¿ atsakingais pareigunais (darbuotojais);

8.8. nagrineja mokomosios prakfikos dokumentacijq, vertina kursantq pasiekimus;
8.9. teikia pasiülymus Mokymo centro vadovybei dêl mokomosios praktikos trükumq

Salinimo ir jos organizavimo gerinimo;
8.10. pagal kompetencij4 kuruoja priskirtas mokymo grupes;
8.11. pagal kompetencij4 teikia socialinç, pedagoginç ir psichologinç pagalb4

kursantams ir klausytoj ams;
8.12. dalyvauja organiztrojant sportinius bei kultärinius renginius, skatina kursantq

socialinio aktyvumo rai5þ;
8.13. pagal kompetencij4 teikia pasiulymus ir igyvendina Svieteji5kus renginius, skirtus

pataisos pareiguno profesijai populiarinti;
8.14. rengia prane5imus mokslinese konferencijose, straipsnius Ziniasklaidos

priemonese bei Mokymo centro interneto svetaineje;
8.15. teikia metodinç ir praktinç pagalbE pataisos istaigoms tamybiniq mokymq

organizavimo klausimais, rengia Siems mokymams reikaling4 medùiag4;
8.16. pagal kompetencij4 dalyvauja pataisos pareigtinq mokymo institucijq ir tinklq

veikloje;
8.17. dalyvauja Mokymo centro vykdomq projektq, finansuojamq i5 Europos S4jungos

stnrkfúriniq fondq, rengime bei jq igyvendinimo procese;
8.18. teises aktq nustatylatvarkavykdo Mokymo centro ginkluotês apskait4;
8.19. organimojaMokymo centro pareigunams fizinio parengimo pratybas, veda fizinio

pasirengimo normatyvr¿ laikym4, rengia ir tvarko su tuo susijusius dokumentus;
8.20. organintoja Mokymo centro pareigünams Saudymo pratybas ir ðaudymo

kontroliniq normatyvt¿ laikym4, rengia ir tvarko su normatyvr¿ laikymu susijusius dokumentus;
8.21. dalyvauja uZtikrinant visuomenès saugum4, teikiant pagalb4 ekstremaliq situacijq

bausmiq vykdymo sistemos istaigose metu;
8.22. uÈtiþrlrna, kad laiku bütq tikrinama apsaugine saugos sistema bei aparatura,

kontroliuoja techninç jr¿ buklç, kontroliuoja civilines saugos priemoniq aprúpinim4;
8.23. vykdo ir uZtikrina civilines saugos reikalavimq laikym4si Mokymo centre;
8.24. teikta Mokymo centro darbuotojams konsultacijas bei metodinç ir praktinç

pagalb1dokumentq rengimo ir iforminimo bei kalbos vartosenos klausimais;
8.25. Mokymo centro direktoriaus nustatyta tvarka daþauja rengiant Mokymo centro

metini veiklos plmq,pagalkompetencij4 teikia informacij4 apie plane numatytq priemoniq vykdyme;
8.26. pagal kompetencijq teikia si[lymus, dalyvauja rengiant ir igyvendinant Europos

S4jungos stnfrtüriniq fondq ir kitq paramos fondq projektus;
8.27. dalyvauja Mokymo centrui organizuojant atrankas i pataisos pareigünq pareigas;
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8.28. pagal kompetencij4 teikia praktinç ir metodinç pagalb4 kitq Mokymo centro
struktüriniq padaliniq darbuotoj ams;

8.29.rengSa su skyriaus veikla susijusius dokumentus (planus, paZymas, ataskaitas,
grafikus ir kt.), organizuoja jq vykdym4 ir kontrolç;

, 8.30. skyriaus darbuotojai pagal kompetencij4 vykdo kitas teisös aktais nustatytas
funkcijas bei teisètus Mokymo centro vadovybes nurodymus.

III SKYRIUS
SI(YRIAUS TEISES IR PARE,IGOS

9. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisç:
9.l.pagal kompetencij4 gauti i5 kitq Mokymo centro stnrktüriniq padaliniq bei

darbuotojq informacij4, i5vadas ir kitus duomenis, susijusius su skyriaus vykdomais uZdaviniais ir
funkcijomis, o taip pat disponuoti gauta informacija, planuojant ir orgarintojant skyriaus veikl4;

9.2.te1kti Mokymo centro vadovybei siülymus organizaciniais mokymo tobulinimo,
skyriaus veiklos gerinimo klausimais;

9.3. suderinus su Mokymo centro vadovybe, pasitelkti Mokymo centro struktüriniì.¿
padaliniq, kitq institucijq kompetentingus specialistus skyriui ir Moþmo centrui pavestoms
funkcijoms vykdytr;

9.4. pasirinkti pedagogines veiklos budus ir formas;
9.5. pagal kompetencij4 bendradarbiauti su Lietuvos bei uZsienio mokymo, pataisos

inStitucij omis, Svietimo istaigomis bei socialiniais partneriais ;
9.6. skyrius gali turêti ir kitq teises aktais jam suteiktq teisiq.
10. Skyriaus darbuotdai privalo:
10.1. vadovautis Mok¡rrno centro ir skyriaus nuostatais bei savo pareigybiq apra5yrnais;
10.2. laiku ir kokybi5kai atlikfi pavedamus darbus;
10.3. kelti kvalifikacij4 savaranki5kai ir dalyvaudami konferencijose, seminaruose ir

kituose mokymo renginiuose Lietuvoje ir uZsienyje.
10.4. suZinojus, pastebejus ar itarus kursant4 ar klausytoj4 esant apsvaigus nuo

alkoholio, tabako ar kitq psichik4 veikianðiq medùiagq, kursanto (klausytojo) atåvilgiu taikom4
smurt4 ar ivairaus pobädZio i5naudojim4, nedelsiant imtis tinkamq veiksmq ir prevenciniq
priemoniq, apie tai informuoti skyriaus virðinink4 ar kit4 atsaking4 asmeni.

TV SKYRIUS
SI(YRIAUS VEIKLO S ORGANIZAVIMAS

11. Skyriaus veiklos organizavimo pagrindas yra Mokymo centro metiniai veiklos
planai, skyriaus darbo planai ir 5ie nuostatai.

12. Skyriaus pataisos pareigunai priimami i tarnybq ir atleidZiami ið jos Statute nustat5rta
tvarka, o darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, priimami ipareigas ir atleidZiami i5 jq - Lietuvos
Respublikos darbo kodekso pagrindais.

13. Skyriui vadovauja vir5ininkas, kuri i pareigas skiria ir atleidùia i5 jq Mokymo centro
direktorius.

14. Skyriaus vir5ininkas tiesiogiai pavaldus Mokymo centro direktoriui.
I 5. Skyriaus vir5ininkas:
13.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darb1;
13.2. atsako uZ skyriui pavestq uZdaviniq ir funkcijq tinkamq ivykdymE laiku;
13.3. vykdo pedagoginç stebêsen4;
13.4. atsiskaito istaigos vadovybei uZ skyriaus veikl4;
13.5. Mokymo centro direktoriaus nustatyta tvarka, pagal kompetencij4 atlieka vidaus

kontroles priemones;
13.6. atlieka skyriaus darbuotojq korupcijos ir kitq neteisötq veikq prevencij4,
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kontroliuoja, kaip skyriaus darbuotojai laikosi darbo drausmês, Motery ir vyry lygiq galimybiq
istatymo nuostatq, atlieka Sios srities prevencijos priemones;

13.7. teikta istaigos vadovybei siülymus skyriaus kompetencijos klausimais;
13.8. vykdo kitas teises aktq nustatytas funkcijas ir istaigos vadovybes.pavedimus.
16. Kai nèra skyriaus vir5ininko (del ligos, atostogq, ar kitq objektyvir¿ prieZasðiq), jo

funkcijas atlieka Mokymo centro direktoriaus isakymu paskirtas darbuotojas.
17. Skyriaus darbuotojq kompetencij4 ir pareigas nustato jq pareigybiq apra5yrnai,

kuriuos tvirtina Mokymo centro direkforius.
18. Skyriaus pataisos pareigunus ir darbuotojus su jq pareigybiq apra5ymais

pasira5ytinai supaZindina skyriaus virðininkas. Pasira5yti pareigybiq apra5ymai pateikiami Veiklos
orgarizavimo ir turto valdymo skyriaus darbuotojui, atsakingam uÍ, personalo administravim4,
isegtr i darbuotojq asmens bylas.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Skyriaus statusas, sudetis (i5destyta Specialiqiq kompetencijq ugdymo skyriaus
strukfuroje (priedas), pareigybes ir jq skaiöius, taip pat uZdaviniai ir funkcijos, veiklos
orgarlizavimas keiðiami arpapildomi teises aktq nustatyta tvarka.

20.Ui. pareigr¿ ir funkcijq nevykdym4 ar netinkam4 jq vykdym+ skyriaus darbuotojai
atsako Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teisös aktq nustatyta tvarka.
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Specialiqj q kompetencij q ugd¡nno
skyriaus nuostatq
priedas

S PECIALIVJU KOMPETENCIJTJ UGDYMO S I(YRIAUS STRUKTÜNA

** - pareigybei nustab¡t¿s statutinio valstybès tarnautojo statusas fü kol pareigünês gri5 po vaiko prieZiäros
atostogrl.

ST - statutiniq valstybés tamautojq, DS - darbuotojq, dirbanðir¿ pagal da¡bo sutartis, pareigybiq skaiðius
nurodytas pagal Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro
pareigänq ir darbuotojq, dirbanðiq pagal darbo sutartis, pareigybir¿ s4ra54, pawirtint4 Mokymo centro direktoriaus
2019 m. rugséjo 19 d. isaþmuNr. V-93.
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Pareirybê

Pareirybès statusas
(ST - statutinis valstþès tamautojas

(pataisos pareigunas),

)S - darbuotojas, dirbantis pagal darbo zutarti)

Pareirybiq
skaiõius

I 7 3 4

I Skyriaus vir5ininkas ST I

2 Patarejas DS I

3 Vyriausiasis specialistas * * ST I

4 Specialistas** ST I

5 Specialistas DS I

6 Profesijos mokytojas DS 13

7 Mokymo metodq konsultantas DS I

8 Apsaugos budetojas DS I

9 Budetojas DS 4

I5 viso 24
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PATVIRTINTA
Kalej imq departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Mokvmo centro direktoriaus
2uí m.rugsejo "lS d. lsakymu Nr.\l-7þ

VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus nuostatai (toliau - nuostatai) nustato
Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau - Kalejimr¿
departamentas) Mokymo centro (toliau - Mokymo centras) Veiklos organizavimo ir turto valdymo
skyriaus (toliau - skyrius) veiklos teisinius pagrindus, uZdavinius, funkcijas, teises ir pareigas, veiklos
or ganízav ím4 ir ats akomyb ç.

2. Skyrius yra Mokymo centro strukhlrinis padalinys, sprendZiantis jo kompetencijai
priskirtus klausimus.

3. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus Mokymo centro direktoriui.
4. Skyriaus tikslas - formuoti personalo politikq, vykdyti personalo administravimo

funkcijas, organizuoti Mokymo centro veiklos planavim4 ir planq parengim4, vykdyti finansq
kontrolç, organizuoti ir tvarkyti Mokymo centro buhalterinç apskait4, kontroliuoti, kad racionaliai ir
taupiai bütq naudojami finansiniai i5tekliai, kad atskaitingi duomenys bütq teisingi ir laiku pateikiami
Kalêjimq departamentui bei kitoms prieZiuros ir kontroles funkcijas atliekanðioms institucijoms,
uZtikrinti tinkam4 vie5qjq pirkimq procedürq atlikim4, tinkam4 dokumentq administravim4 ir
valdym4, kompiuterinès, organizacinès technikos bei programines irangos aptarnavim4, diegim4,
administravim4 ir pletr4, informaciniq technologijq saug4 ir duomenq apsaug4, Mokymo centro teisès
aktq ir kitq dokumentq atitikti galiojantiems Lietuvos Respublikos istatymams ir kitiems teises
aktams bei apginti Mokymo centro interesus teismuose, Mokymo centro ükini, materialini-technini
aprtipinim4, pastatq, statiniq, inZineriniq irenginiq ir energetinio ükio pneäiur1.

5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos istatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teises aktais, Respublikos
Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos BiudZeto
sandaros istatymu, Buhalterines apskaitos istatymu, Vie5ojo sekforiaus atskaitomybes istatymu,
BiudZetiniq istaigr¿ buhalterines apskaitos taisyklemis, BiudZetiniq istaigr¿ buhalterines apskaitos
orgarrjzavimo taisyklemis, kitais Lietuvos Respublikos istatymais irnorminiais teises aktais, Lietuvos
Respublikos teisingumo ministro, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro, Kalejimq
departamento direktoriaus, Mokymo centro direkforiaus isakymais ir kitais teisös aktais.

6. Skyrius savo veikl1 organrnroja bendradarbiaudamas su kitais Mokymo centro
strukturiniais padaliniais ir darbuotojais, tiesiogiai pavaldZiais Mokymo centro direktoriui.

II SKYRIUS
VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR TURTO VALDYMO SI(YRIAUS UZDAVINIAI

IR FTINKCIJOS

7 . P agnndiniai skyriaus uZdaviniai yra:
I.l.padetí Mokymo centro vadovybei formuoti personalo politik4, uZtikrinti personalo

administravimo funkcij q vykdyme;
7.2. organizuoti änogi5kqjq i5tekliq pletr4 ir dalyvauti formuojant istaigos organizacinç

kultür4;
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7.3. uùtiknnti teises aktq nustatylaßrarka atstovavim4 Mokymo centrui teismuose, kitose
institucijose bei organizacTjose, ginant Mokymo centro teisetus interesus bei nagrinejant teisinius ir
su personalo valdymu susijusius klausimus;

7.a. vykdyti finansq kontrolç, kad istaigos turto valdymas, naudojimas, apsauga bei
disponavimas juo ir sutartiniai isipareigojimai tretiesiems asmenims atitiktq teisetumo bei patikimo
finansr¿ valdymo principus;

7.5. organtizuoti ir tvarkyti valstybes biudZeto, Europos Sqjungos fondq, ir kitq Mokymo
centro disponuojamq le5q ir valdomo turto buhalterinç apskait4 Lietuvos Respublikos teisès aktq
nustatyta tvarka bei atsiZvelgiant i Finansq ministerijos metodines rekomendacijas;

7.6. racionaliaiir pagalpatvirtintas i5laidq s4matas naudoti Mokymo centrui programoms
vykdyh skirtus valstybes biudZeto asignavimus ir kitas Mokymo centrui pervestas 1è5as;

7 .7 . uttikrrnti teising4 ekonominiq rodikliq planavim4 ir jq vykdym4, sudaryti valstybes
biudZeto s4matq projektus, pawirtintq programq s4matq vykdymo kontrolç bei ekonominiq
skaiöiavimq ir rodikliq analizç;

7.8. rengti ir teikti finansinç bei kit4 atskaitomybç ir kitas ataskaitas Finansq ministerijos
ir kitq prieZiüros ir kontroles funkcijas atliekanðiq institucijq nustatyta tvarka ir terminais.

7.9. teises akfq nustatyta tvarka atlikti Mokymo centro prekiq, paslaugq ir darbq
viesuosius pirkimus, aprúpinti Mokymo centro darbuotojus reikalingomis materialinemis ir
techninemis priemonèmis;

7.10. sudaryti Mokymo centro darbuotojams tinkamas darbo, kursantams ir klausytojams
- mokymosi ir gyvenimo bendrabutyje s4lygas uZtikrinti Mokymo centro pastatq, patalpq,
inventoriaus, irengimq ükinç ir techninç prieZiür4 bei energetiniq sistemq eksploatacij4 ir remont4,
tvarkyti energetiniq resursq apskait4;

7.1I. organzuoti Mokymo centro dokumentq valdym4 ir vykdyti islaptintos informacijos
administravim4;

7.I2. ukllçrnti Mokymo centro archyvinese patalpose saugomq dokumentq tinkam4
pneù|x4,laikym4 ir naudojimq jt¿ apskait4;

7.13. värikrLnti Mokymo centro bendrabuðio gyventojq materialini apräpinim4;
7.14. uùt1l<rtnti kompiuterines, organizacines technikos bei programines irangos

aptamavim4, diegim4, administravim4 ir pleh4, informaciniq technologrjq saug? ir duomenq
apsaug4;

8. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uZdavinius, atlieka Sias funkcijas:
8.1. pagal kompetencij4 atlieka Mokymo centro struktäriniq padaliniq funkcijq ir (ar)

pareigybir¿ analizç fu pagal savo kompetencij4 teikia Mokymo centro direktoriui siülymus dèl
tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo, atsiZvelgrant i teisès aktuose istaigai nustatytus
uZdavinius;

8.2. rengia Mokymo centro pataisos pareigunq ir darbuotojq, dirbanðiq pagal darbo
sutartis, (toliau kartu - personalas) pareigybiq s4ra5us, konsultuoja strukhlriniq padaliniq vadovus
rengiant jiems pavaldZiq darbuotojq pareigybiq apra5ymus;

8.3. padeda Mokymo centro direktoriui formuoti personalo sudeti, teises aktq nustatyta
tvarka organizuoti patvirtintq pareigybiq komplektavim4;

8.4. organintoja pretendentq atrankas ir konkursus laisvoms pareigoms Mokymo centre
eiti, dalyvauja vykdant pretendentq mokytis pagal profesinio mokymo program4 atrankas;

8.5. pagal kompetencij4 iformina dokumentacij4, vykdant Mokymo centro personalo
priêmim4 i pareigas ir atleidimq i5 jq, tarnybiniq rangq suteikim4, apdovanojim4, skatinim4,
tamybiniq nuobaudq skyrim4, staZq apskaiöiavim4, tarnybos pratçsim4, atleidim4 i5 tamybos ir kt.;

8.6. sudaro Mokymo centro personalo ir kursantq asmens bylas, jas tvarko;
8.7. organintojatamybiniry' darbo paZymejimq Mokymo centro personalui bei nustatytos

formos paZymejimq kursantams gavim4, iSdavim4, keitim4, naikinim4;
8.8. teikia Mokymo centro vadovybei siülymus del istaigos personalo mokymo prioritetq,

nustatyta tvarka rengia personalo metinius mokymo planus, organizuoja jq igyvendinim4,
kontroliuoj a personalo kvalifikacijos kelim4;
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8.9. tvarko duomenis personalo valdymo informacinèse sistemose bei atlieka asmens,
atsakingo uZ valstybes tarnautojq registro duomenq tvarkym4, funkcijas;

8. 1 0. organ intoj a atosto gq suteikim4 i staigos personalui ;
8.11. vertina, ar Mokymo centro parengti teisès aktq ir kitq dokumentq projektai atitinka

Lietuvos Respublikos istatymus, kitus Lietuvos Respublikoje galiojanðius teisês aktus ir teises aktq
rengimo reikalavimus;

8.12. vertina arba, istaigos vadovybei pavedus, savaranki5kai rengia Mokymo centro
vardu sudaromq sutaröiq projektus, teikia pastabas ir siülymus;

8.13. nustatyta tvarka atstovauja Mokymo centro interesams visq instancijq teismuose,
kitose valstybes institucijose, istaigose ir organizacijose; rengia ie5kinio parei5kimus (skundus),
atsiliepimus i ie5kinio parei5kimus (skundus) ir kitus procesinius dokumentus, kontroliuoja teismuose
esanðir¿ bylq eig4;

8.14. dalyvauja rengiant metinius Mokymo centro veiklos planus ir vykdomosCq)
programos(q) veiklos ataskaitas;

8.15. administruojaprojektq, finansuojamq i5 Europos Sqjungos stnrkffiriniq fondq le5as;
8. 16. dalyvauja uZsienio delegacijq, atvykstanðiq i Mokymo centr4, priemimq ir Mokymo

centro atstovq vizítg i uZsieniprocese;
8.17. teises aktq nustatytatvarka tvarko Mokymo centro buhalterinç apskait4, uZtikrina,

kad i5tekliai bütq naudojami racionaliai ir taupiai;
8.18. vykdo valstybes biudZeto bei kitq le5q ir turto pajamq ir i5laidq operacijq, i5reikðtr¿

pinigais, registravim4 apskaitos registruose bei grupavim4 pagal apskaitos metodus finansinei
atskaitomybei sudaryti ;

8.19. rengia biudZeto i5laidq s4matq projektus, teikia juos kartu su privalomais
paskaiðiavimais ir pagrindimais Kalejimq departamentui;

8.20. analinroja programq s4matq vykdym4, rengia pasiülymus del pakeitimq, vykdo
s4mato se numatytq i5laidr¿ naudoj imo konholç ;

8.21. itraukia i apskait4 visus tinkamai iformintus ir apskaitos dokumentais pagristus
ükinius ivykius ir ukines operacijas;

8.22. atlíeka ükiniq operacijq i5ankstinç ir einamqj4 kontrolç;
8.23. u¿tikrina buhalteriniq ira5q teisingumq jq atitikti ükiniq ivykiq ar ükiniq operacijq

turiniui ir garantuoja teising4 s4matiniq le5q panaudojim4;
8.24. uùtikúna, kad laiku bütq i5mokamas darbuotojams apskaiöiuotas atlyginimas, laiku

atsiskaitoma su biudZetu ir valstybinio socialinio draudimo istaigomis, taip pat uZ Mokymo centrui
i5laikyti suteikfas paslaugas;

8.25. teises aktq nustatytatvarkaapskaiðiuoja le5q poreiki profesiniam mokymui vykdytr;
8.26. skaiðiuoja Mokymo centro kursantams stipendijas ir jas i5moka;
8.27. remdamasis buhalterines apskaitos duomenimis, sudaro ir teikia atitinkamas

ataskaitas Statistikos departamentui, SODRAI, mokesðiq inspekcijai ir kitoms institucijoms;
8.28. rengia pagal darbuotojr¡ pra5ymus paZymas apie darbo uZmokesti ir ki¡rs

i5mokejimus;
8.29. organintoja ir betarpi5kai dalyvauja materialiniq vertybiq,

inventorizacijose;
8.30. dalyvauja Europos S4jungos projekt+ vykdomr¿ Mokymo

pinigq ir atsiskaityrnq

centre, igyvendinimo
procese;

8.31. atlieka darbo uänokesðio analuç ir pareig¡ôiq ekonomini pagrindim4 bei Mokymo
centro metiniq veiklos planrl vykdymui reikalingq materialiniq, änogiSþjq ir finansiniq i5tekliq
paskaiöiavimus;

8.32. teikia buhalterinês apskaitos informacij4 ir rengia ataskaitas pagal pareikalavim4 -
apskaitos dokumentus ir registrus Mokymo centro direktoriui, Kalejimq departamento direktoriui
auditoriams, mokesöiq administratoriams;

8.33. rengia kiekvienq metq Mokymo centro pirkimq prekiq, paslaugq, darbq vie5qjq
pirkimq plan4, vykdo pirkimus;
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8.34. rengia vykdomq prekiq, paslaugq ir darbq vie5qjq pirkimq konkurso s4lygas, atlieka
tiekejq pateiktq pasiülymq vertinim4 ir teikia vertinimo i5vadas vie5qjq pirkimq komisijai, rengia
prane5imus tiekejams, skelbimus ir ataskaitas apie istaigos vykdytus viesuosius pirkimus;

8.35. organintoja Mokymo centro aprupinim4 ükiniu-techniniu inventoriumi,
kanceliarinèmis ir kitomis prekèmis, taip pat pataisos pareigunq aprüpinim4 tamybine uniforma, o
kursantq - nustatytos formos uniformine aptanga, vykdo tinkam4 materialiniq vertybiq apskait4,
eksploatacij4, nura5ym4 bei apsaug4; dalyvauja inventorizuojant Moþmo centro materialines
vertybes;

8.3 6. organi ntoja Mokymo centro patalpq nuomos konkursus, aukcionus;
8.37. uZtikrina Mokymo centro pastatq ir patalpq pneäúr4 bei remont4, teritorijos

pneùlurq;
8.38. organintoja energetiniq sistemq darb4, savalaiki jq parengim4 darbui, aptamavim1

ir profilaktik4, uZtikrina, kad kuo ekonomi5kiau ir efektyviau bütq naudojami visi energetiniai bei
materialiniai i5tekliai, veda jq apskait4 ir kontroliuoja panaudojim4;

8.39. uZtikrina racionalq tarnybinio transporto panaudojim4, räpinasi draudimu, aprupina
degalais ir eksploatacinemis medZiagomis;

8.40. vykdo prie5gaisrines bei darbuotojq saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas,
uZtikrina teises aktq, reglamentuojanöiq prie5gaisrinç ir darbuotojq saugq, reikalavimq vykdymq;

8.41. u¿tikrina, kad laiku bütt¡ tikrinama prie5gaisrinê ir darbo patalpq saugos sistema bei
aparafrra, kontroliuoja techninç jq büklç;

8.42. r[pinasi Mokymo centro personalo darbo patalpomis ir darbo s4lygomis bei
kursantq, klausytojq ir kitq mokyrno renginiq dalyviq mokymosi bei gyvenimo s4lygomis;

8.43. paskirsto, registruoja ir teikia Mokymo centro vadovybei bei Mokymo centro
strukttiriniams padaliniams gaunam? ir vidinç korespondencij4, registruoja ir i5siunðia siunðiam4j4
korespondencij4, registruoja ir komplektuoja Mokymo centro direktoriaus isakymus, tvirtina
Mokymo centro parengtq dokumentq kopijas;

8.44. priminimais periodi5kai informuoja Mokymo centro strukttirinius padalinius apie
kontroliuojamq dokumentq ivykdymo terminus, informuoja Mokymo centro direkforiq apie
pavedimq vykdymo eig4;

8.45. rengia Mokymo centro metinius dokumentacijos planus;
8.46. priima i istaigos archyvines patalpas ilgai ir trumpai saugomas bylas, jas saugo,

sudaro jq apskaitos dokumentus, i5duoda istaigos administracijos padaliniams bylas laikinam
naudojimui, pasibaigus jq saugojimo laikui, sudaro bylq naikinimo aktus;

8.47. dalyvauja igyvendinant Lietuvos Respublikos valstybes ir tarnybos paslapðiq
istatymo nuostatas, susijusias su leidimq dirbti ar susipaZinti su islaptinta informacija ir asmens
patikimumo paZymejimq i5davimu personalui;

8.48. pagal kompetencija kartu su kitais Mokymo centro stnrktrlriniais padaliniais
kontroliuoja Mokymo centro vidaus tvarkos taisykliq laikym4si, teikia Mokymo centro vadovybei
siülynrus del darbo drausmes, darbo ir tarnybos s4lygq istaigoje gerinimo;

8.49. rengia teisés aktq projektus ir kitus dokumentus skyriaus kompetencijos klausimais;
8.50. kaupia, analizrroja ir apibendrina duomenis, susijusius su skyriaus veikla, rengia

ataskaitas (paZymas);

8.51. dalyvauja darbo grupitt ir komisijq skyriaus kompetencijos klausimais veikloje;
8.52. sudaro ir tvarko skyriaus bylas, numatytas dokumentacijos planuose, nustatytqja

tvarka perduoda i Mokymo centro archyvines patalpas;
8.53. uZtikrina asmenq aptarnavimo Mokymo centre kokybç;
8.54. pagal skyriaus kompetencij4 nagrineja ir rengia atsakymus i valstybes ir

savivaldybiq instituctjq ar istaigr¿ paklausimus ir kitokio pobüdZio raStus, taip pat i asmenq,
darbuotojq, kursantq bei klausytojq pra5ymus, parei5kimus ir skundus;

8.55. vykdo kompiuterines technikos bei programinês irangos pt'reùiúqMokymo centre,
organizuoja sugedusios irangos remont4 ir atnaujinim4; teikia informacij4 ir konsultuoja Mokymo
centro darbuotdus darbo kompiuteriais klausimais;
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8.56. organintoja Mokymo centro informaciniq sistemq kurim4 ir plêtr4, diegia,
administruoj a ir palaiko istaigos informacines sistemas ;

8.57. u¿tikrina, kad Mokymo centro interneto svetainè atitiktq bendruosius reikalavimus,
taikomus valstybês institucijq ir istaigr¿ interneto svetainèms;

8.58. vykdo ir kitas istatymais bei teisès akfais nustatytas funkcijas ir Mokymo centro
vadovybês pavedimus.

III SI(YRIUS
VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS TEISES IR PAREIGOS

9. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisç:
9.1. susipaZinti ir gauti isakymq bei kitq dokumentq, susijusiq su skyriaus veikla,

nuora5us;
9.2. gauti informacij4 iS kitq Mokymo centro struktüriniq padaliniq ir darbuotojq,

reikaling4 skyriaus uZdaviniams ir funkcijoms igyvendinti;
9.3. reikalauti i5 Mokymo centro darbuotojq, kad bütq tausojamas Mokymo centro turtas;
9.4. teises aktq nustatyta tvarka pagal kompetencij4 naudotis registrais ir duomenq

bazemís;
9.5. teikti pasiülymus, kaþ racionaliau naudoti transport4, energij4, kitus i5teklius bei

materialines vertyb es.

10. Skyriaus darbuotojai privalo:
10.1. vadovautis Mokymo centro ir skyriaus nuostatais bei savo pareigybiq apra5ymais;
10.2. laiku ir kokybiSkai atlikti pavedamus darbus;
I 0.3. tobulinti savo kvalifikacij4.

TV SKYRIUS
VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS

VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

1 1. Skyriaus veiklos organizavimo pagrindas yra Mokymo centro metiniai veiklos planai
ir skyriaus planai bei Sie nuostatai.

12. Skyriaus darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, priimami i darb1 ir atleidZiami
i5 darbo Lietuvos Respublikos darbo kodekso pagrindais.

13. Skyriui vadovauja skyriaus vedêjas, kuris tiesiogiai pavaldus Mokymo centro
direktoriui.

14. Skyriaus vedèjas:
14.1. planuojair organizroja skyriaus darb4;
14.2. atsako uZ skyriui pavesft¿ uZdaviniq ir firnkcijq tinkam4 ivykdyme laiku;
14.3. atsiskaito istaigos vadovybei uZ skyriaus veikl4;
14.4. teiktaistaigos vadovybei siülymus skyriaus kompetencijos klausimais;
14.5. vykdo kitas teises aktq nustatytas funkcijas ii istaigos vadovybes pavedimus.
15. Skyriaus darbuotojq kompetenctj4 ir pareigas nustato jq pareigybiq apra5ymai,

kuriuos tvirtina Mokymo centro direktorius.
16. Skyriaus darbuotojus su jq pareigybiq apra5ymais pasira5ytinai supaZindina skyriaus

vedéjas. Pasira5yti pareigybiq apraðymai pateikiami Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus
darbuotojui, atsakingam uZ personalo administravim4, isegti i darbuotojq asmens bylas.

17. Kai nera skyriaus vedèjo (dêl ligos, atostogg, ar kitq objektyviq prieZasðiq), jo
funkcijas atlieka Mokymo centro direktoriaus isakymu paskirtas kitas skyriaus ¿tr Mokymo centro
darbuotojas.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
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18. Skyriaus statusas, sudetis (i5destyta Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus
strukturoje (priedas), pareigybes ir jq skaiðius, taip pat uZdaviniai ir funkcijos, veiklos organizavimas
keiöiami ar papildomi teises akfq nustatyta tvarka.

lg.Ui, pareigq ir funkcijq nevykdym4 ar netinkamE jq vykdym4 skyriaus darbuotojai
atsako Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teisès aktq nustatyta tvarka.
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Vcik

Veiklos organizavimo ir turto
valdyrno skyriaus nuostatq
priedas

VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS STRUKTÜNA

DS - darbuotojq, dirbanõiq pagal d¿rbo suta¡tis, pareigybiq skaiðius nurodyüas pagal Kalèjimq departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Moþmo centro pareigänq ir darbuotojq, dirbanðiq pagal darbo
sutartis, pareigybit¡ s4ra54, patvirtint4 Mokymo centro direktoriaus 2019 m. rugsèjo 19 d. isakymu Nr. V-93.
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8il.
Nr. Pareirybè Pareirybês statusas

DS - darbuotojas, dirbantis pagal darbo zutart!'

f¡^ -L!-
a 4rvr6JUrr

skaiðius*'

I Skyriaus vedejas DS 1

2 Patarejas (finansq) DS I

J Patarêjas (personalo) DS I

4 Vie5qjq pirkimq specialistas DS 1

5 Teisininkas DS I

6 P ersonalo inspektorius DS I

7 Buhalteris DS I

8 Ra5tvedybos inspekforius DS I

9 Turto valdymo specialistas DS I

t0 IJkvedys DS I

11
Informaciniq technologijq sistemq
adminishatorius DS I

I5 viso 11
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