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KALEJIMU DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL IVADINIO MOKYMO KURSU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRASO

PATVIRTINIMO

2ore m.lapkriðioJP¿. *r. V¿+1
Vilnius

AtsiZvelgdamas i darbo grupès, sudarytos Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos direktoriaus 2019 m. rugpjüðio 27 d. isakymu Nr. V-293 ,,Dèl darbo grupes
sudarymo", siülymus, pateiktus Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos Mokymo centro 2019 m. spalio 22 d. raítu Nr. S-17,,Dèl fvadinio mokymo kursq
otganízavimo tvarkos apraSo", 2019 m.lapkriðio 4 d. ra5tu Nr. S-22 ,,Dèl lvadinio mokymo kursq
otgarizavimo tvarkos apra5o", ir siekdamas uZtikrinti sklandq bei efektyvq mokymo proceso
otganizavim4 Kalejimq departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam
pavaldZiose istaigose:

1. T v i rt i nu [vadinio mokymo kursq organizavimo tvarkos apraS4 þridedama).
2. P r ip aù' i s t u netekusiu galios Kalèjimr¿ departamento prie Lietuvos Respublikos

teisingumo ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjüðio 2l d. isakymo Nr. V-309 ,,Dèl Pataisos
pareigunq ivadinio mokymo organizavimo tvarkos apra5o ir Pataisos pareigünq kvalifikacijos
tobulinimo tvarkos apraðo patvirtinimo" 1.1 papunkti.

Direktorius Virginij us Kulikauskas



PATVIRTINTA
Kalej imq departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo minister.ij-os
direktoriaus 2Ql9 mnlapkriði o fi* d.

isakymuNr. V*jf/Í

TVADINIO MOKYMO KURSU ORGANIZAVIMO
TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. fvadinio mokymo kursq organizavimo tvarkos apraðas (toliau - Tvarkos apra5as) nustato
ivadinio mokymo kursq principus ir formas, planavimo, organizavimo ir vykdymo tvarkq, asmenq,
besimokanðiq ivadinio mokymo kursq metu, status4, jq teises ir pareigas, igytq Ziniq vertinim4.

2. fvadinio mokymo kursai yra skirti pretendentams, gavusiems siuntim4 mok¡is ivadinio
mokymo kursuose (toliau - kursantai), ir Siems asmenims (toliau - klausytojai):

2.1. turintiems ne Zemesni kaip auk5t4ji universitetini ar jam prilygint4 i5silavinim4, aukstqji
kolegini, iki 2009 metq igyt4 aukðtesn[ji arba iki 1995 metq igyt4 specialqji vidurini i5silavinima béi
siuntim4 i ivadinio mokymo kursus ir pasira5iusiems stojimo ! vidaus tarny'bqsutarti;

2.2. pareigtinams, priimtiems i tarnyb4, kuriems yra nustatyta iki 6 menesiq staZuotè;
2.3. buvusiems pareigü.nams, atkurusiems pareigüno status4 praèjus daugiau kaip 5 metams

nuo statuso praradimo.
3. Tvarkos apra5e vartojamos s4vokos atitinka Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos

statute, Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme ir kituose teises aktuose vartojamas s4vokas.

II SKYRIUS
IVADINIO MOKYMO KURSU PRINCIPAI IR FORMOS

4. fvadinio mokymo kursai grindZiami Siais principais:
4.1. privalomumo. Kursantai ir klausytojai privalo i5klausyti ivadinio mokymo kursus ir

ivykd¡i visus ivadinio mokymo kursq programos reikalavimus.
4.2. plarnvimo. [vadinis mokymas planuojamas, atsiZvelgiant i pareigünq kait4, naujai

priimtq i tarnyb4 pareigünq ar kursantq skaiðiq, ir yra vykdomas ne reðiau kaip kan4 per ketvirti pagal
patvirtint4 einamqjq mokslo metq mokymo renginiq plan4.

4.3. diferencijavimo. fvadinio mokymo kursai laisvès atemimo vietq istaigr¿ ir probacijos
tamybq pareigünams vykdomi pagal skirtingas mokymo programas.

4.4. integracijos ir tçstinumo. [vadinio mok1nno kursq metu igyjamos ir (ar) atnaujinamos
turimos Zinios, tobulinamos kompetencijos, kartu siekiama mokymo proces4 susieti su tamybos metu
atliekamomis funkcijomis ir uZtikrinti mokyrnosi tçstinum4. Papildomos kompetencijos, reikalingos
tinkamai vykdyti pareiguno tarnybines funkcijas, igyjamos kvalifikacijos tobulinimo metu, kuris
vyksta Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau - Kalèjimr¿
departamentas) Mokymo centre (toliau - Mokymo centras), nuotoliniu budu ar tarnybos vietoje.

5. Pagrindinès ivadinio mokymo kursq renginiq formos yra pamokos, diskusijos, pratybos,
praktinis mokymas, savaranki5kas mok¡rmasis.

III SKYRIUS
IVADINIO MOKYMO KURSU PROGRAMOS RENGIMAS

6. fvadinio mokymo kursq program4 rengia Mokymo centras ir teikia j4 derinti Kalèjimq
departamentui. [vadinio mokymo kurst¿ programa tvirtinama Kalejimq departamento direktoriaus
isakymu.
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7. {vadinio mokymo kursq programa rengiama, atsiZvelgiant i pareigünui tarnybos metu
reikalingas bendr4sias ir speciali4sias kompetencijas, kurias bütina ig¡i prie5 pradedant tarnyb4
Kalejimq departamente ar jam pavaldZioje istaigoje (toliau - istaiga). fvadinio mokymo kursq
programa rengiama siekiant parengti pareigünus tinkamai vykdyti jq tarnybines funkcijas.

8. {vadinio mokymo kursr¿programa dalijama i atskirus modulius, kurie i5einami nuosekliai
derinant mokymo procesQ su praktiniu mokymu.

9. Mokymo centro pedagoginiai darbuotojai (toliau mokytojai), vadovaudamiesi
Kalejimq departamento direktoriaus patvirtinta ivadinio mokymo kursq programa, rengia ivadinio
mokymo temines programas, kuriose nurodomos mokomojo dalyko temos, pagrindiniai klausimai
bei uZduotys, jiems iSdèstyti skirtas akademiniq valandq skaiðius, literatüros ir teisès akq s4ra5as.
Sias programas tvirtina Mokymo centro direktorius.

IV SKYRIUS
IVADINIO MOKYMO KURSU PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS

10. Mokslo metq mokymo renginiq planas (1 priedas) sudaromas vieneriems mokslo
metams, atsiZvelgiant i patvirtintas ivadinio mokymo kursq ir profesinio mokymo programas. Siame
plane nurodomas mokymo programos pavadinimas, jos trukmè, mokymq organizavimo datos,
planuojamas dalyviq skaiöius, terminai. Mokslo metq mokymo renginiq plan4 tvirtina Mokymo
centro direktorius. Patvirtintas planas iki einamqjq metq rugpjäöio 1 d. skelbiamas Mokymo centro
interneto svetaineje.

ll.fstaigos, organizuodamos atrankas mok¡is bei atrankas ir (ar) konkursus i laisvas
pareigunq pareigas, atsiZvelgia i Tvarkos apra5o 10 punkte nustatyta tvarka parengtame mokslo metq
mokymo renginiq plane patvirtintas ivadinio moþmo kursq datas.

12. Mokymo centras ne vèliau kaip prieS I 0 darbo dienq iki ivadinio mokymo kursq pradZios
informuoja istaigas apie Mokymo centre vyksianti ivadini mokym4, nurodydamas Sio mokymo
pradZios ir pabaigos datas, atvykimo iMokymo centr4laik4.

13.Apie asmenis, kuriems i5duoti siuntimai i ivadinio mokymo kursus, ir pareigunus,
dalyvausianðius ivadiniame mokyrne, istaigos Mokymo centrui praneða ne veliau kaip prie5 5 darbo
dienas iki mokymo kursq pradZios, pateikdamos informacij 4apie asmenq, dalyvausianðiq ivadiniame
mokyme, skaiöiq, nurodydamos siunðiamq mok¡is asmenq vardus ir pavardes, pareigq pavadinimus
bei informacij4 del asmens statuso, t. y. ar asmuo yra pareigunas ar pretendentas, siunöiamas mokytis.

14. I ivadinio mok¡rmo kursus i5siqstas asmuo, kuriam i5duotas siuntimas i ivadinio mokymo
kursus, pasiraSçs Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 13 straipsnyje nurod¡4 stojimo i
vidaus tarnybq sutarti, vadovaujantis Standartinèmis stojimo i vidaus tanybq sutarties s4lygomis,
Stojimo i vidaus tarnyb4 sutarðiq sudarymo ir privalomq stojimo i vidaus tarnyb4 sutarðiq sqtygr¿
r,ykdymo kontroles tvarkos apraðu, kuri tvirtina Lietuvos Respublikos vidaus reikalq ministras,
Mokymo centro direktoriaus isakymu priimamas i 5i4 istaig4 ir ira5omas i Sios istaigos kursantq
s4ra54.

15. I ivadinio mokymo kursus i5siqstas pareigunas priimamas mok¡is Mokymo centro
direktoriaus isakymu bei itraukiamas i klausytojq sqra5us.

16. Kursantai ir klausytojai, atvykç i ivadini mokym4, uZpildo registracijos ivadiniam
mokymui anket4 (2, 3 priedai).

17. Vadovaujantis anketq duomenimis, sudaromos ivadinio mokymo kursq grupes.
18. Mokymo grupèje pagal ivadinio mokymo programg vienu metu gali mok¡is klausytojo

ar kursanto status4 turintys asmenys. Besimokanðiq asmenq vienoje mokymo grupeje skaiöius - ne
maùiau kaip 5 ir ne daugiau kaip 25 dalyviai.

19. Kiekvienam ivadinio mokymo kursq dalyviui suteikiama teisè pasira5yti sutikim4 dèl
asmens filmavimo ir (ar) fotografavimo bei vaízdo medZiagos vie5inimo (4 priedas) ivadinio mokymo
kursq metu.
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V SKYRIUS
IVADINIO MOKYMO KURSAI

20. fvadinio mokymo kursai susideda i5 teorinio ir praktinio mokymo Mokymo centre ar
istaigoje bei kursantq ir klausytojq savaranki5ko mokymosi.

21. fvadinio mokymo kursai organizuojami pamokq tvarkara5tyje, kuri tvirtina Mokymo
centro direktorius, nustatytu laiku ir vietoje.

22.Kursantai ir klausytojai atlikti praktini mokym4 istaigose skiriami Mokymo centro
direktoriaus isakymu.

23. Mok¡ojai rengia praktinio mokymo istaigose program4, kurioje nurodomi praktinio
mokymo tikslai, uZdaviniai, formos ir metodai, kursantq ir klausytojq praktinio mokymo metu
vykdomos istaigoje uZduotys ir funkcijos, nustatomas praktinio mokymo rezultatq vertinimas.

24. Mokymo centro direktoriaus isakymu paskirti praktinio mokymo vadovai prie5 pirm4j4
praktinio mokymo dien4 supaZindina kursantus ir klausytojus su metodiniais reikalavimais bei
konsultuoja visais klausimais, susijusiais su praktiniu mokymu ir ataskaitos rengimu praktinio
mokymo metu.

25. Praktinio mokymo metu kursantq ir klausytojq veikt4 koordinuoja istaigos direktoriaus
isakymu paskirti kuratoriai. Kuratoriais skiriami patyrç ir kompetentingi istaigos pareigünai,
neturintys galiojanðiq nuobaudq. Praktinio mokymo metu kuratoriai uZtikrina praktinio mokl.rno
programoje nustatytq uZduoðiq ir funkcijq ivykdym4 bei vertina kursantq ir klausytojq igüdZius ir
gebejimus.

26. Savaranki5kas mokymasis organizuojamas virtualioje mokymo(si) aplinkoje ,,Moodleoo
(toliau - ,,Moodle" aplinka), vadovaujantis mokymo programomis, mokymo planais, mokymo
grafikais ir tvarkara5ðiais. Mokymo centro darbuotojas, paskirtas ,,Moodle" aplinkos
administratoriumi, kiekvienam kursantui ir klausytojui suteikia asmenini jungimosi prie kurso
,,Moodleo' aplinkoje vardq ir slaptaZodi visam mokymo(si) laikotarpiui bei iðsiunðia elektroniniu
paðtu naudoj imosi,,Moodle" aplinka taisykles.

27. Kursantq ir klausytojq dalyvavimas ir paZangumas ivadinio mokymo kursq renginiuose
Mokymo centre kontroliuojamas mokytojui pildant Mokymo centro direktoriaus nustatytos formos
fvadinio mok)¡rno kursq pamokq apskaitos ùumalq (toliau - Zurnalas), kuriame nurodoma renginio
data, trukmè, mokymo forma, nagrinejamos temos pavadinimas, fiksuojamas kursantq ir klausytojq
lankomumas, ira5omi Ziniq ivertinimai.

28. Kursantq ir klausytojq lankomumas Mokymo centre fiksuojamas kiekvieno ivadinio
mokymo kursq renginio pradZioje. Vienas i5 ivadinio mokymo kursq grupès kursantq ar klausytojq
paskiriamas Sios grupes seniünu, kuriam pavedama teikti informacij4 apie renginyje
nedalyvaujanðius asmenis ir atsako uù ùumalo pristatym4 i mokymo rengini. Pasibaigus dienos
renginiams, Zurnalas pateikiamas Mokymo centro Mokymo organizavimo skyriaus darbuotojui,
atsakingam uZ Sio LumaIo pildymo bei kursantq ir klausytojq dalyvavimo renginiuose kontrolç.

29. Kursantq ir klausytojq dalyvavimas bei paùangumas ivadinio mokymo renginiuose, kurie
vyksta istaigose, kontroliuojamas ir flrksuojamas praktinio mokymo kuratoriui pildant praktinio
mokymo Zurnalus.

30. Mokymo centro direktorius ar ji pavaduojantis asmuo gali leisti kursantui ar klausytojui
del svarbiq prieZasðiq nedalyvauti tam tikruose ivadinio mokymo kursq renginiuose. Atleidimo nuo
pamokq tvarkqnustato Mokymo centro direktorius.

31. Kursantas ar klausytojas, nedalyvavçs ivadinio mokymo kursq pamokose, privalo ra5tu
pateikti Mokymo centro direktoriui pasiaiðkinim4klarbadokumentus, pagrindZianðius neatvykim4 i
pamokas.
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VI SKYRIUS
IVADINIo MoKYMo KURSU METU IGYTU ZINIq VERTINIMAS

_ 32. fvadinio mokymo kursq metu atliekamas besimokanðiqiq Ziniq ir igüdZiq vertinimas.
Zinit4vertinimas skirstomas i einamqji ir baigiam4ji.

33. Kursantai ar klausytojai, ið mokomqjq dalykq ar temq turintys akademiniq skolq ar
praleidg ivadinio mokymo renginius, privalo uZ juos atsiskaityti iki baigiamojo testo laikymo.
Kursantams ir klausytojams, del pateisinamq prieZasðiq praleidusiems daugiau kaip 50 procentq
ivadinio mokymo kursq programoje numatytq renginiq ir (ar) pamokq, ivadinis mokl'rnas
neiskaitomas ir siuloma pakartoti ivadinio mokymo program4 su kita mokymo grupe.

34. f skaitos vertinamos ira5ant vien4 Zodi,,f skai tfia" arba,,Neiskait¡a".
35. Baigiamasis testas vertinamas ira5ant surinktq balq sumq skaitmenimis ir Zodi ,,lskaityta"

arba ,,Neiskaityta". Baigiamojo testo teisingas atsakymas yra vertinamas 1 balu, neteisingas
atsakymas - 0 balq. Baigiamasis testas iskaitomas, jeigu teisingai atsakyta i ne maùiau kaip 70
procentq testo klausimq. Pasibaigus iskaitai ar baigiamajam testui ir ivertinus kursantq ar klausytojq
Zinias, uZpildomas Zini4 ivertinimo Ziniara5tis (5 priedas). Kursanto ar klausytojo nedalyvavimas
Zinir¿ ivertinime taip patpaùymimas Ziniq ivertinimo Ziniara5tyje.

36. Baigiamasis testas gali büti vykdomas elektroniniu büdu ,,Moodle" aplinkoje ar kitomis
informaciniq technolo gij q priemonèmis.

37. Kursantams ir klausytojams, nei5laikiusiems moþmo programoje numatytq iskaitq ar
turintiems kitq akademiniq skolq, neleidZiama laik¡i baigiamojo testo ir Ziniq ivertinimo Ziniaraðtyje
ira5oma ùyma,,Neatesfuotaoo.

38. Kursantams ir klausytojams, nei5laikiusiems baigiamojo testo, ji leidZiama perlaikyti ne
anksðiau kaip po 10 darbo dienq nuo nei5laikyto baigiamojo testo dienos. Pasirengç perlaikyti
baigiam4ji test4, kursantai ir klausytojai pateikia pra5ymus Mokymo centro direktoriui.

39. Kursantams ir klausytojams, sekmingai ivykdZiusiems visus ivadinio mokymo kursq
programos reikalavimus, i5duodami Mokymo centro direktoriaus nustatytos formos igytq
kompetencij 4 patvirtinantys paZymej imai.

40. [vadinio mokymo kursq baigimas iforminamas Mokymo centro direktoriaus isakymu,
kurio kopija (nuora5as) pateikiama asmeni siuntusiai istaigai.

VII SKYRIUS
BENDROSIOS KURSANTU IR KLAUSYTOJU

TEISES IR PAREIGOS

41. Mokymo centro patalpose ir jam priklausanðioje teritorijoje, taip pat istaigos patalpose
ir jai priklausanðioje teritorijoje kursantams ir klausytojams draudZiama:

41.1. büti neblaiviems, apsvaigusiems nuo narkotiniq ar psichik4 veikianðir¿ medZiagq;
4I.2. vartoti alkoholinius gèrimus ar kitas psichik4 veikianðias medZiagas.
42. Kursantai ir klausytojai ivadinio mok).'rno kursq Mokymo centre ir istaigoje metu turi

teisç:
42.1. Mokymo centro direktoriaus nustatyta tvarka büti nemokamai apgyvendinti Mokymo

centro bendrabutyje, naudotis bendrabutyje esanðiu inventoriumi ir bendromis patalpomis;
42.2. dienotvarkeje nustatytu laiku naudotis Mokymo centro kompiuteriq klase, internetu,

sporto sale ir sporto inventoriumi;
42.3. naudotis Mokyrno centro biblioteka, laikydamiesi Mokymo centro direktoriaus

nustatytq naudoj imosi Mokymo centro biblioteka tai sykliq reikalavimq;
42.4. dalyvauti Mokymo centro ar istaigoje organizuojamuose sporto ir kultüros

renginiuose;
42.5. gyventi Mokymo centro bendrabutyje praktinio mokymo istaigoje metu.
43. Kursantai ir klausytojai ivadinio mokymo kursq Mokymo centre ir istaigoje metu

privalo:
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43.1. dalyvauti visose ivadinio mokymo kursq pamokose ir kituose renginiuose;
43.2. dëveti tamybinç uniform4 arba kit4 dalykinio stiliaus tvarking4 aprangq. Per pratybas

gali büti dèvima speciali apranga;
43.3. tausoti Mokymo centro ir istaigos, kurioje vyksta praktinis mokymas, inventoriq,

mokymo priemones ir kitas materialines vertybes;
43.4. gyvenantys Mokymo centro bendrabutyje - laik¡is Mokymo centro direktoriaus

nustatytq Mokymo centro bendrabuðio vidaus tvarkos taisykliq reikalavimq;
43.5. pralctinio mokymo metu - laikytis istaigos vidaus tvarkos taisykliq ir kitq teisès aktq,

re glamentuoj anðiq istai go s veikl4, reikalavimq;
43.6. pasibaigus ivadiniam mokymui, grqùinti Mokymo centre gautas materialines vertybes

ir pateikti Mokymo centro atsakingam darbuotojui uZpildyt4 nustatytos formos atsiskaitymo lapeli;
43.7. padary Mokymo centrui ar istaigai materialinç 2a14, atlyginti j4 istatymq nustatyta

tvarka.
44. Informacij4 apie kursanto ir klausytojo Mokymo centrui padarylq materialing ùalq ar

Mokymo centro bendrabuðio vidaus tvarkos taisykliq reikalavimg nesilaikym4 Mokymo centras
perduoda istaigai, kuri siunte asmeni i ivadinio mokymo kursus.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

45. Asmenq dalyvavim4 ivadinio mok5rmo kursuose uZtikrina istaigq vadovai.
46. Mokymo centras pateikia apklausos anketas ivadinio mokymo kursq dalyviams, atlieka

istaigq vadovq apklaus4 dèl ivadinio mokymo kursq efektyvumo, veiksmingumo, igytq
kompetencijq, apibendrina ir analízuojagautus duomenis, nustato mokymo poveikio efektyvum4.

4T.lvadinio mokymo kursq metu vykstantys renginiai gali bUti stebimi, siekiant nustatyti,
kaip vykdoma ivadinio mokymo kursq programa, koks yra destymo metodinis lygis, kokia yra
mokymo materialinè bazè ir galimybès j4 tobulinti. Mokyrno proces? gali stebèti Mokymo centro
direktorius ir kiti atsakingi darbuotojai, taip pat Kalejimq departamento ir jam pavaldZiq istaigq
vadovai ar jq igalioti darbuotojai.



fvadinio mokymo kursq organizavimo
tvarkos apra5o

1 priedas

(Mokslo metg moþmo renginiq plano forma)

KALEJIMV DEPARTAMENTO
PRIE LIE,TUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

MOKYMO CENTRAS

TVIRTINU
Direktorius

(para5as)

(vardas ir pavarde)

20xx / 20xx MoKSLo METU MOKYMO RENGINTV PLANAS

Nr.

(sudarymo vieta)

Savaitè
Programos

pavadinimas,
trukmê

Programos
pavadinimas,

trukmê

Programos
pavadinimas,

trukmê

rrogramos
pavadinimas,

trukmè

Mokymo renginiq datos, dalyviq skaiðius:
l.

?

(pareigq pavadinimas)

SVARSTYTA IR PRITARTA
Mokymo centro Mok¡ojq tarybos

(para5as) (vardas ir pavarde)

20 m. d. posedyje



fvadinio mokymo kursq organizavimo
tvarkos apra5o
2 priedas

(Kursanto registracijos ivadiniam moþmui anketos forma)

KALEJIMU DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

MOKYMO CENTRAS

KURSANTO REGISTRACIJOS IVADINIAM MOI(YMUI ANKETA

(ivadinio moþmo kursq data)

Vilnius

VARDAS IR PAVARDE
(ra5yti didZiosiomis raidèmis)

Gimimo data

Namq adresas, telefonas

Siuntim4 i ivadinio mokymo kursus
iðdavusi istaiga

Stojimo i vidaus tarnyb4 sutarties data ir numeris

Sutinku, kad anketoje mano pateikti asmens duomenys bütq tvarkomi mokymo tikslais teisès

aktq nustatyta tvarka.

Patvirtinu, kad:

- su Mokymo centro vidaus tvark4 reglamentuojanðiais teisès aktais susipaZinau;

- anketoje pateikti duomenys yra tikri.

Kursantas
(para5as) (vardas ir pavardè)



[vadinio mokymo kursq organizavimo
tvarkos apraSo
3 priedas

(Klausytojo registracijos ivadiniam moþmui anketos forma)

KALEJIMU DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RE,SPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

MOKYMO CENTRAS

KLAUSYTOJO REGISTRACIJOS IVADINIAM MOKYMUI ANKETA

(ivadinio moþmo kursq data)

Vilnius

VARDAS IR PAVARDE
(ra5yti didZiosiomis raidömis)

Gimimo data

Namr¿ adresas, telefonas, el. pa5tas

Darbovietè

Pareigq pavadinimas

Tarnybos staZas

Sutinku, kad anketoje mano pateikti asmens duomenys bütr¿ tvarkomi mokymo tikslais teises

aktq nustatytatvarka.

Patvirtinu, kad:

- su Mokymo centro vidaus tvark4 reglamentuojanðiais teisès aktais susipaZinau;

- anketoje pateikti duomenys yra tikri.

Klausytojas
(para5as) (vardas ir pavarde)



|vadinio mokymo kursq organizavimo
tvarkos apra5o
4 priedas

(Asmens filmavimo ir (ar) fotografavimo bei vaizdo medäiagos vie$inimo sutikimo
forma)

KALEJIMV DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

MOKYMO CENTRO

(ivadinio mokymo kursanto / klausytojo vardas ir pavardè)

SUTIKIMAS DEL ASMENS FILMAVIMO IR (AR) FOTOGRAFAVIMO BEI
VAIZDO MEDZIAGOS VIESINIMO

(data)

Vilnius

A5 sutinku, kad duomenq valdytojas Kalejimr¿ departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras (istaigos kodas 188730135, buveinès adresas
Subaõiaus 9.21, Vilnius) (toliau - Mokymo centras), tvarkyrt¿ mano asmens vaizdo duomenis, kurie
buvo gauti mokymosi Mokymo centre metu ir neprie5tarauju, kad Sie vaizdo duomenys butqpavie5inti
Kalèjimr¿ departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir / ar jam pavaldZiq istaigq
interneto svetainese ar socialiniuose tinkluose, taip pat kitoje vie5ojoje erdveje pataisos pareigäno
profesij os viesinimo tikslu.

A5 esu informuotas (-a) apie savo, kaip asmens duomenq subjekto, teises ir jq
igyvendinimo tvark4, kurias reglamentuoja Bendrojo asmens duomenq reglamento 2016 m. balandZio
27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 20161679 del fiziniq asmenq apsaugos
tvarkant asmens duomenis ir dèl laisvo tokiq duomenq judejimo ir kuriuo panaikinama Direktyva
95l46lEB,15-22 ir 34 straipsniai.

(vardas ir pavardè) (para5as)



fvadinio mokymo kursq organizavimo
tvarkos apra5o
5 priedas

lilinia lvertinimo ãiniara5ðio forma)

KALEJIMU DEPARTAMENTO
PRIE LIETTIVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

MOKYMO CENTRAS

ZtNrq IvERTTNTMo ZrNrARASrrs

Nr.
(data)

Vilnius

XX mokymo grupè

Atsiskaitymo forma

Egzaminuotojai

Eil.
Nr. Vardas ir pavarde

TVERTINIMAS

balais ùodùiu
I

2

Iskaityta
Neiskaityta
Neatestuota

Neatvyko

Egzaminuotojai:

(pareigq pavadinimas)

(pareigq pavadinimas)

þareigq pavadinimas)

(ra5yti ZodZiu)

(para5as) (vardas ir pavardè)

(paraSas) (vardas ir pavarde)

(para5as) (vardas ir pavardè)




