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KALEJIMV DEPARTAMENTO PRIE
LIETWOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS MOKYMO CENTRO

DARBO REGLAMENTAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo
centro darbo reglamentas (toliau - Reglamentas) nustato Kalejimq departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos (toliau - Kalejimq departamentas) Mokymo centro (toliau -
Mokymo centras, istaiga) darbo organizavimo vykdant pavestus uZdavinius tvark4.

2. Mokymo centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos tarptautinémis sutartimis, Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, Lietuvos
Respublikos profesinio mokymo istatymu, Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusir¿jq Svietimo
ir tçstinio mokymosi istatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu (toliau - Statutas),

Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (toliau - Darbo kodeksas), Lietuvos Respublikos vieðqjq
pirkimq istatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teises aktais, Respublikos Prezidento
dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybès nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir
sporto ministro, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro (toliau - teisingumo ministras), Kalejimq
departamento direktoriaus ir Mokymo centro direktoriaus isakymais ir jq patvirtintais teises aktais,

Siuo Reglamentu ir kitais teises aktais.
3. Mokymo centras savo veikl4 grindZia istatymo vir5enybes, objektyvumo,

proporcingumo, nepiktnaudZiavimo valdZia, tarnybinés pagalbos, efektyvumo, lygiateisi5kumo,
skaidrumo, atsakomybes vi. priimtus sprendimus ir kitais Lietuvos Respublikos vieðojo

administravimo istatyme (toliau - Vie5ojo administravimo istatymas) nustat¡rtais principais.
4. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje (toliau - Teisingumo ministerija),

kitose valstybes institucijose ir istaigose Mokymo centrui atstovauja Mokymo centro direktorius,
direktoriaus igalioti Mokymo centro struktäriniq padaliniq (toliau - padaliniai) vadovai, arba kiti
Mokymo centro statutiniai valstybes tarnautojai (toliau - pareigünai) ar darbuotojai, dirbantys pagal

darbo sutartis ir gaunantys darbo uZmokesti ið valstybes biudZeto ir valstybes pinigq fondq (toliau -
darbuotoj ai, dirbantys pagal darbo sutartis).

II SI(YRIUS
BENDRIEJI MOKYMO CENTRO STRUKTÜROS IR DARBO KLAUSIMAI

PIRMASIS SKIRSNIS
MOKYMO CENTRO STRUKT TRA IR DARBUOTOJAI

5. Mokymo centro struktúra formuojama atsiZvelgiant i Vie5ojo administravimo istatymo
nuostatas, istatymq ir kitq teises aktq Mokymo centrui nustatytus uZdavinius ir funkcijas bei i Mokymo
centrui patvirtint4 didZiausi4 leistin4 pareigünq ir darbuotojq, dirbanðiq pagal darbo sutartis (toliau

kartu - darbuotojai, personalas), pareigybiq skaiðiq. Mokymo centro valdymo struktüros schem4 ir
Mokymo centro administracijos struktÍir4 tvirtina Mokymo centro direktorius.
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6. Mokymo centrui vadovauja Mokymo centro direktorius, kuris atsako uZ Mokymo
centrui pavestq uZdaviniq igyvendinim4 ir darbo organizavim4. Kai nêra direktoriaus (atostogos,
komandiruotö ir kiti atvejai), jo funkcijas atlieka Kalejimq departamento direktoriaus isakymu
paskirtas asmuo. Mokymo centro direktorius yra tiesiogiai pavaldus Kalejimq departamento direktoriui
ir atskaitingas teisingumo ministrui.

7. Mokymo centro padaliniai uZtikrina istatymuose, Vyriausybes nutarimuose ir kituose
teises. aktuose Mokymo centrui nustatytq uZdaviniq igyvendinim4, organizuoja Mokymo centro
direktoriaus sprendimq vykdym4 bei jq kontrolç.

8. Mokymo centro padaliniams vadovauja padaliniq vadovai, kurie yra tiesiogiai pavaldäs
direktoriui ir asmeni5kai atsako uZ vadovaujamiems padaliniams pavestq uZdaviniq igyvendinim4 ir
funkcijq vykdym4, darbo organizavim4, darbo drausmç, taip pat uZ Mokymo centro direktoriaus
rezoliucijq ir Zodiniq pavedimq vykdym4. Kai laikinai nera padalinio vadovo (atostogos, komandiruote
ir kiti atvejai), jo funkcijas atlieka Sio padalinio darbuotojas, kurio pareigybès apra5yme nustat¡rta tokia
funkcija, arba direktoriaus isakymu paskirtas kitas Mokymo centro darbuotojas.

9. Mokymo centro padaliniai savo veikloje vadovaujasi Mokymo centro direktoriaus
isakymu patvirtintais padaliniq nuostatais, personalas pareigybiq apra5ymais, parengtais
vadovauj antis atitinkamomis metodikomis.

10. Padalinio vadovas turi uZtikrinti, kad i darb4 priimamas darbuotojas, prie5 pradedamas
eiti pareigas, bütq supaZindintas su Mokymo centro ir padalinio nuostatais, pareigybès apra5ymu,
Mokymo centro darbo tvarkos taisyklemis, Siuo Reglamentu ir kitais teisês aktais, kuriais privalo
vadovautis savo veikloje. Mokymo centro darbuotojq adaptacijos procesas organizuojamas ir
vykdomas Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro
darbuotojq adaptacijos tvarkos apra5o nustatyta t.rarka, kuri tvirtina Mokymo centro direktorius.

11. Kai darbuotojo laikinai nêra (atostogos, komandiruote ir kiti atvejai), jo funkcijas
atlieka kitas to padalinio darbuotojas, kurio pareigybes apra5yme nustat¡rta tokia funkcija, arba
Mokymo centro direktoriaus isakymu paskirtas kitas darbuotojas.

ANTRASIS SKIRSNIS
KOMISIJU, DARBO GRUPIV SUDARYMAS IR JTJ VEIKLA

12. Vykdant Lietuvos Respublikos istatymq, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimq,
teisingumo ministro, Kalejimq departamento direktoriaus ir Mokymo centro direktoriaus isakymq bei
kitq teises aktq nuostatas, Mokymo centro direktoriaus isakymu gali buti sudaromos nuolatines ar
laikinosios komisijos arba darbo grupes.

13. Nuolatines komisijos sudaromos direktoriaus pavestai ilgalaikei frrnkcijai vykdyti.
14. Laikinosios komisijos arba darbo grupes sudaromos direktoriaus isakymu pavestai

trumpalaikei funkcijai, uZduoðiai ar pavedimui vykdyti.
15. Nuolatines ir laikinosios komisijos, darbo grupés sudaromos i5 komisijos pirmininko

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

16. Komisijos pirmininku ar darbo grupes vadovu paprastai skiriamas padalinio vadovas.
17. Komisijos pirmininkas ar darbo grupes vadovas ir komisijos ar darbo grupes nariaí:ui,

savo veikl4 atsako Lietuvos Respublikos istatymq nustat¡rta tvarka.
18. Mokymo centro komisijos ar darbo grupes gali büti sudar¡os i5 Mokymo centro ir

Kalejimq departamento bei Kalejimq departamentui pavaldZiq istaigq darbuotojq, suderinus su minetq

istaigq vadovais.
19. Mokymo centre sudaromq komisijq ar darbo grupiq sudetis tvirtinama Mokymo centro

direktoriaus isakymu. Jei Mokymo centre sudaromoje komisijoje ar darbo grupeje yra kvieöiami
dalyvauti kitq institucijq, istaigq arba oryanzacijq atstovai, jos sudetis tvirtinama Mokymo centro
direktoriaus isakymu, atsiZvelgiant i Siq institucrjq, istaigr¿ arba organizacijr4 siülymus dêl atstovq

itraukimo Sios komisijos ar darbo grupes nariais.
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20. Komisijos ir darbo grupes savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos istatymais,
Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, kitais teisös aktais ir Siuo Reglamentu. Sudarant
komisij4 ar darbo grupç, tuo paðiu isakymu gali bUti patvirtintas komisijos ar darbo grupés darbo
reglamentas (nuostatai), kuriuo komisija ar darbo grupe vadovaujasi savo veikloje.

2I. Jei komisijos ar darbo grupes darbo reglamente (nuostatuose) nenustat¡rta kitaip,
posedis yra teisetas, jeigu jame dalyvauja ne maZiau kaip puse komisijos ar darbo grupes nariq. Priimti
sprendimai yra teiseti, kaiui,juos balsuoja ne maùiau kaip puse posedyje dalyvawsiq komisijos ar
darbo grupes nariq. Balsams pasidalijus po lygiai, lemiamas yra komisijos pirmininko ar darbo grupes

vadovo balsas.

22.Yisi komisijos ar darbo grupes nariai turi lygias balso teises. Balsuojama atvirai, jei
kitaip nenustato kiti teises aktai. Jeigu kokiu nors klausimu nuomones nesutampa, komisijos ar darbo
grupès narys gali pareik5ti atskir4 nuomonç.

23. Komisijos ar darbo grupes posedZio protokolas ne veliau kaip per 7 darbo dienas
posödZio dienos turi büti pasira5ytas posedZio pirmininko ir sekretoriaus (ei nenustat5rta kitaip)
uZregistruotas.

24. Komisijq, darbo grupiq veiklos dokumentai (posedZiq protokolai, susiraðinejimo
dokumentai, ivairus projektai, paZymos ir kt.) saugomi ir tvarkomi Mokymo centro padalinyje, kuriame
dirba komisijos ar darbo grupös sekretorius, vadovaujantis Dokumentq tvarkymo ir apskaitos

taisyklemis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 201 1 m. liepos 4 d. isakymu Nr. V'1 l8 ,,Dèl
Dokumentq tvarkymo ir ap skaito s tai sykliq patvirtinim o".

25. Komisijos ar darbo grupes veikla gali btiti nutraukta Mokymo centro direktoriaus

isakymu. Komisijos ar darbo grupes veikla nutraukiama neivykdZius uZduoties, kai atsiranda
aplinkybiq, kurios daro tolesnç komisijos ar darbo grupes veikl4 netiksling4, arba kai atsiranda
prieZasðiq, del kuriq negalima ivykdyti komisijai ar darbo grupei nustat¡rh¡ uZduoðiq, ir apie tai
komisijos pirmininkui ar darbo grupes vadovui pateikus motyvuot4 tarnybini prane5im4 Mokymo
centro direktoriui.

26. Komisijai ar darbo grupei nustatytas terminas uZduoöiai ivykdytt gali büti pratçstas tik
tuo atveju, kai komisijos pirmininkas ar darbo grupes vadovas Mokymo centro direktoriui pateikia

motyvuot4 pra5ym4, kuriame pateikia informacij4 apie komisijos ar darbo grupes nuveikt4 darb4, ir
i5desto prieZastis, del kuriq neivykdytos uZduotys. Kartu su praSl'rnu turi btiti pateiktas Mokymo centro

direktoriaus isakymo del termino pratçsimo projektas, jei terminas buvo nustat¡rtas isakyme.

TRECIASIS SKIRSNIS
PASITARIMAI MOKYMO CENTRE

27. Mokymo centro einamieji klausimai aptariami pasitarimuose. Pasitarimai rengiami
pas Mokymo centro direktorig. Gali büti organizuojami ir kiti pasitarimai.

28. Pasitarimuose pas Mokymo centro direktoriq aptariami veiklos organizavimo
klausimai. AtsiZvelgiant i pasitarimo tem4, pasitarime gali dalyvauti padaliniq vadovai, juos

pavaduojantys asmenys. I pasitarimus gali büti kvieðiami ir kiti Mokymo centro darbuotojai.
29. Pasitarimai pas Mokymo centro direktoriq paprastai vyksta kiekvienq pirmadieni

8.30 val. ryto. Pagal poreiki ðie pasitarimai gali buti organizuojami ir kitu direktoriaus nurod¡u laiku.
Pasitarimams pirmininkauj a Mokymo centro direktorius.

30. Dokumentinç medùiagq pasitarimuose pas Mokymo centro direktoriq svarstomais

klausimais teikia ir pasitarimq metu priimtq sprendimq (nurodymq) igyvendinim4 pagal

kompetencij4 organizuoja Mokymo centro direktoriaus pavedimu padaliniq vadovai.
31. Pasitarimai gali büti protokoluojami, protokolus rengia Mokymo organizavimo

skyriaus darbuotojas, atsakingas uZ istaigos veiklos planavim4.

32, Per pasitarimus pas direktoriq priimtq sprendimq, duotq pavedimq kontrolç vykdo ir
Mokymo centro vadovybei informacij4 apie laiku neivykdytus pavedimus teikia Veiklos
organizavimo ir turto valdymo skyriaus darbuotojai, atsakingi uZ dokumentq valdym4.

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

34. Mokymo centro darbuotojq susirinkimai rengiami kiekvieno einamqiq metq ketvirðio
pabaigoje. Taip pat Mokymo centro darbuotojq susirinkimai gali büti rengiami pagal poreiki.
Susirinkimq metu supaZindinama su naujausiais teisès aktais, aptariami einamieji reikalai. Mokymo
centro darbuotojq susirinkimas, kuriame aptariami metiniai veiklos rczultatai, kitq metq planai,
rengiamas einamqjq metr¡ paskutinio ketvirðio pabaigoje. Susirinkimams pirmininkauja Mokymo
centro direktorius, jie protokoluojami. Protokolus rengia Mokymo organizavimo skyriaus darbuotojas,
atsakingas uZ istaigos veiklos planavim4.

III SKYRIUS
MOKYMO CENTRO VEIKLOS PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS

35. Mokymo centro veikla organizuojama vadovaujantis Priémimo i pataisos pareigünq
profesinio mokymo istaigos vykdom4 program4 planu, tvirtinamu teisingumo ministro, Kalejimq
departamento nustatytais kvalifikacijos tobulinimo tikslais ir prioritetais, organizavimo ir vykdymo
tvarka, pataisos pareigünq rengimo uZduotimis ir reikalavimais, taip pat Kalejimq departamento
direktoriaus tvirtinamu Mokymo centro metiniu veiklos planu, Mokymo centro direktoriaus
patvirtintu Pirminio profesinio mokymo programos vykdymo planu ir Pataisos pareigünq lvadinio
mokymo programa.

36. Planuojant Mokymo centro veikl4, istaigoje yra rengiami:
36.1. Mokymo centro metinis veiklos planas;
36.2.kiri planai.
37. Mokymo centro metinio veiklos plano rengimo tvark4, veiklos stebesen4, kontrolç,

vertinim4 ir atsiskaitymq,ui, rezultatus nustato Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybës 2002 m. birZelio 6 d. nutarimu Nr. 827 ,,Dël Strateginio planavimo
metodikos patvirtinimo", bei Kalejimq departamento ir jam pavaldZiq istaigr¿ metinio veiklos
planavimo tva¡kos apraSas, kuri wirtina Kalejimq departamento direktorius.

38. Mokymo centro metinio veiklos plano rengimui organizuoti ir kontroliuoti, jo

igyvendinimui priZiüreti, biudZetiniais metais pasiektiems rezultatams ivertinti, i5kilusioms
problemoms analizuoti ir planuojamo laikotarpio veiklos prioritetams nustat¡rti istaigoje sudaroma
Veiklos planavimo komisija, veikianti pagal savo darbo reglament4 ir atskaitinga direktoriui. Veiklos
planavimo komisijos sudéti ir jos darbo reglament4 tvirtina direktorius.

39. Komisija, atsiZvelgusi i Mokymo centro direktoriui nustat¡rtus pagrindinius metq
veiklos uZdavinius (uZduotis) ir veiklos rezultatq vertinimo rodiklius bei struktúriniq padaliniq
siülymus, teises aktq nustagrta l¡arka metiniame veiklos plane numato priemones Siq uZdaviniq
(uZduoðiq) igyvendinimui.

40. Planuojamq vykdyti einamaisiais metais vieõqjq pirkimq plan4 rengia Mokymo centro

direktoriaus isakymu sudaryta Viesqjq pirkimq komisija, vadovaudamasi Vie5qjq pirkimq istatymo
nuostatomis.

41. Kiti planavimo dokumentai teises aktq nustat¡rta tvarka rengiami Mokymo centro

direktoriaus pavedimu.
42. Apie atliktus darbus:
42.1. Mokymo centras Kalejimq departamentui pateikia:
42.1.1. Mokymo centro metinio veiklos plano vykdymo ataskaitas - Kalejimq

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

metu vasario 1 d.:
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42.2. Mokymo centro darbuotojai iki einamqjq metq sausio 10 d. pateikia Mokymo
organizavimo skyriaus metodininkui metines veiklos ataskaitas, kuris jas apibendrina ir, suderinçs su
struktüriniq padaliniq vadovais, per 10 darbo dienq pateikia Mokymo centro direktoriui;

42.3. Mokymo organizavimo skyriaus metodininkas apie strateginio veiklos plano
progr¿rmos ir metinio veiklos plano vertinimo kriterijq vykdymq teikia Kalejimq departamentui teisés
aktq nustat¡rta tvarka.

42.4. akfiali, su pasiektais veiklos rezultatais susijusi informacija, skelbiama Mokymo
centro intemeto svetainei e.

IV SKYRIUS
MOKYMO CENTRO DIREKTORIAUS ISAKYMAI IR KITI MOKYMO CENTRO

DOKUMENTAI

PIRMASIS SKIRSNIS
MOKYMO CENTRO DIREKTORIAUS ISAIffMAI, JII SKELBIMAS, ISIGALIOJIMAS

43. Mokymo centro direktoriaus isakymas yra individualus ar bendrasis teisös aktas
(norminis), kuriame nustatomos, keiðiamos ar naikinamos teises ir pareigos, kurias Mokymo centro
direktoriui nustatyti, keisti ar naikinti leidZia Lietuvos Respublikos istatymai, Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimai, teisingumo ministro, Kalöjimq departamento direktoriaus isakymai ir kiti
teisés aktai.

44. Mokymo centro direktoriaus isakymq projektus rengia Mokymo centro padaliniq
darbuotoj ai pagal kompetencij 4.

45. Rengiant teises aktq projektus, turi büti laikomasi tarnybinös pagalbos, efektyvumo ir
lygiateisi Skumo principq, itvirtintq VieS oj o administravimo istatyme.

46. Rengiami Moþmo centro direktoriaus isakymq projektai turi atitikti Lietuvos
Respublikos teisekuros pagrindq istatymo, Teisès aktq projektq rengimo rekomendacijq, patvirtintq
teisingumo ministro 2013 m. gruodZio 23 d. isakymu Nr. 1R-298 ,,Del Teises aktr+ projektq rengimo
rekomendacijq patvirtinimo", Dokumentq rengimo taisykliq, patvirtintq Lietuvos vyriausiojo archyvaro
2011 m. liepos 4 d. isakymu Nr. V-l17 ,,Dél Dokumentq rengimo taisykliq patvirtinimo'., kitq teises

aktq, taip pat Valstybines lietuviq kalbos komisijos nutarimq nuostatas.
47. Rengdamas Mokymo cenffo direktoriaus isakymo projekt4 rengejas i5analizuoja

galiojanðius Mokymo cento direktoriaus lsakymus atitinkamoje srityje, ir, esant bütinybei, parengia

isalqrmo, kwiuo susisteminamos visos atitinkam4 sriti reglamentuojanðios nuostatos arba kuriuo
pakeiðiamos ar panaikinamos neaktualios, neatitinkanðios galiojanðiq teises aktq nuostatos, projekt4.

48. Direktorius priima ir pasira5o isakymus:
48. 1. darbo organizavimo klausimais;
48.2. personalo klausimais;
48.3. atostogq klausimais;
48.4. komandiruoõiq klausimais;
4 8. 5. kvalifrkacij os tobulinimo renginiq organizavimo klausimai s ;

48.6. profesinio mokymo organizavimo klausimais ;

48.7. ivadinio mokymo organizavimo klausimais;
48. 8. kitais veiklos organizavimo klausimais.
49. Parengl4 direktoriaus isakymo projekt4 vizuoja:
49.1. isakymo projekto rengöjas;
49.2. isakymo projekto rengejo tiesioginis vadovas;
49.3. darbuotojas, atsakingas vi, tai, kad isakymo projektas atitiktq lietuviq kalbos

taisyklingumo ir teises aktams nustat5rtus dokumentq rengimo reikalavimus, jei direktoriaus isakymas
skelbiamas Mokymo centro intraneto svetainèje;

49.4. suinteresuotq padaliniq vadovai, jei isakymo turinys susijçs su padalinio
nuostatuose priskirtais klausimais ;
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49.5. Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus pataröjas, atsakingas uZ Mokymo
centro finansq valdym4 ir kontrolç, jei isakymo turinys susijçs su Mokymo centro ekonomine ir
finansine veikla, finansiniq i5tekliq planavimu ir naudojimu;

49.6. Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus teisininkas (teisiniais, veiklos,
personalo, ato sto gq ir komandiruoðiq klausimais) ;

50. Jei isakymu yra tvirtinamas kitas teises aktas, jis taip pat vizuojamas Sio Reglamento
49 punkte nustat¡rta tvarka.

51. Jeigu rengiamas keliq istaigq bendras isakymas, rengiama tiek originalo egzemplioriq,
kiek vadovq pasira5o isakym4. [sakym4 iformina ta istaiga, kuri inicijavo isakymo rengim4. Prie5

Mokymo centro direktoriui pasira5ant isakym4, Mokymo centre liekantis isakymo originalas
vizuojamas Sio Reglamento 49 punkte nustatyta tvarka.

52. Mokymo centro direktoriaus isakymo projekto rengéjas, prieð teikdamas isakym4
pasira5yti direktoriui, isakymo paskutinio lapo antroje puseje pateikia paskirstymo rodyklç ir pasira5o,

nurodydamas savo pareigas, vard4 ir pavardç.
53. Pasira5yti direktoriaus isakymai registruojami jq pasiraSymo dien4 Veiklos

organizavimo ir turto valdymo skyriuje atitinkamuose registruose.

54. Mokymo centro direktoriaus isakymus registruoja ir juos saugo Veiklos organizavimo
ir turto valdymo darbuotojas, atsakingas uZ dokumentq valdymo administravim4. Pasira5ytq ir
uZregistruotq direktoriaus isakymq kopijos ne veliau kaip kit4 darbo dien4 siunðiamos elektroniniu
pa5tu isakymo paskirstymo rodyklèje nurodytiems padaliniq vadovams arba darbuotojams.

55. Jeigu norminiai teises aktai nustato arba isakyme yra nurodyta, kad su isakymu Mokymo
centro darbuotojai turi büti supaZindinti pasira5ytinai, su pasira5ytu ir uZregistruotu isakymu darbuotojai
supaZindinami ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo isak¡rrno isigaliojimo dienos.

56. Su Mokymo centro direktoriaus priimtais bendraisiais (norminiais) isakymais, taip pat

isakymais Mokymo centro veiklos klausimais supaZindinami visi Mokymo centro darbuotojai. Su

kitais direktoriaus isakymais, jei isakyme nenurodyta kitaip, pagal isakymo turini supaZindinami

isakyme i5vardyti Mokymo centro darbuotojai, jei reikia, - isakyme i5vardytus darbuotojus
pavaduoj antys asmenys, kiti suinteresuoti Mokymo centro darbuotoj ai.

57. Direktoriaus isakymai isigalioja jq pasira5ymo ir registravimo dien4, jei paðiuose

isakymuose nenustatyta kita jq isigaliojimo data.
58. Mokymo centro direktoriaus isakymai, kuriuose nustatomos, keiöiamos ¿tr

pripaZistamos netekusiomis galios teises norrnos, skelbiami Mokymo centro intranete. [sakym4

istaigos intranete paskelbia darbuotojas, administruojantis Mokymo centro interneto svetainç.

59. Mokymo centro direktoriaus isakymg vykdym4 kontroliuoja pats direktorius ir
padaliniq vadovai arba isakyme paskirtas atsakingas uZ isakymo vykdymo kontrolç darbuotojas.

ANTRASIS SKIRSNIS
KrTU DOKUMENTV RENGIMAS IR PASIRASYUTAS

60. Mokymo centro darbuotojai, vykdydami jiems nustat¡rtas funkcijas ir pavedimus,

rengia Mokymo centro direktoriaus isakymq ir kitq dokumentq projektus.

61. Visi dokumentai turi atitikti Dokumentq rengimo taisykliq bendruosius reikalavimus.

Dokumentai, neatitinkantys nustatytq reikalavimq, gr4Zinami rengejams taisyti.
62. Mokymo centro dokumentus pasira5o Mokymo centro direktorius. Kai nera

direktoriaus (atostogos, komandiruote, liga ir kt.), ðiuos dokumentus pasiraðo laikinai jo funkcijas

atliekantis asmuo.
63. Prie5 direktoriui pasiraðant dokument4, jivizuoja:
63. l. dokumento rengèjas;

63.2. dokumento rengejo padalinio vadovas;
63.3. jeigu dokumentas susijçs su kito padalinio veikla * Sio padalinio vadovas;

63.4. prireikus Mokymo cento direktoriaus nurodymu- ir kiti Mokymo centro darbuotojai.
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64. Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus patarèjas, atliekantis personalo

administravimo funkcijas, vizuoja teises aktq ir kitq dokumentq projektus, susijusius su Mokymo centro

strukfuros ir pareigybiq s4raÈq nustafymu bei jq pakeitimais.
65. Visi dokumentai, susijç su finansiniq ir materialiniq i5tekliq panaudojimu, turi büti

suderinti su Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus patareju, atsakingu uZ Mokymo centro

finansq valdym4 ir kontrolç.
66. Vizuojamas Mokymo centre liekantis dokumento egzempliorius arba i5siunðiamo

dokumento egzempliorius (kai siunðiama tik elektroninio rySio priemonemis arba faksu) - po paraðo

rekvizitu arba dokumento paskutinio lapo antroje pusèje kampiniu vèliaviniu büdu. Kaiyra kelios

vizos, jos ra5omos greta arba viena po kitos. (Yiza laikoma ir rengejo nuoroda, kuri nèra ra5oma

kampiniu veliaviniu büdu).
67. Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus patarejas, atsakingas uZ Mokymo

centro finansq valdym4 ir kontrolç, antrojo para5o teise pasira5o banko dokumentus, buhalterines

apskaitos dokumentus, Mokymo centro direktoriui igaliojus, - kitus finansinio ir ükinio pobüdZio

dokumentus.
68. Sutarðiq projektai rengiami ir vizuojami atskiru Mokymo centro direktoriaus isakymu

nustatyta tvarka.
69. Kitus dokumentus (aktus, paùymas, tarnybinius praneðimus ir kt.), parengtus vykdant

nustatytas funkcijas, pasiraðo jq rengèjai.
70. Prireikus Mokymo centro direktorius gali nustatyti kitoki4 dokumentq pasira5ymo ir

vizavimo tvark4.

V SKYRIUS
PAVEDIMAI, JU VYKDYMAS IR VYKDYMO KONTROLE

71. Mokymo centre pavedimus duoti turi teisç:' 7I.1. Mokymo centro direktorius - padaliniq vadovams pagal padaliniams nustatytas

funkcijas, kitiems darbuotojams pagal jr¿ pareigybes apra5ymuose nustatytas funkcijas;
Tl.2.padalinir¿ vadovai - vadovaujamo padalinio darbuotojams pagal jq pareigybes

apra5ymuose nustatytas funkcij as.

72. Direktoriaus pavedimai gali büti duodami direktoriaus isakymais, ra5ytiniais

pavedimais, rezoliucijomis, kitokia ra5ytine ar Zodine forma. Padaliniq vadovq pavedimai gali büti

duodami papildomomis rezoliucijomis, ra5ytiniais pavedimais, kitokia ra5ytine ar Zodine forma.

73. Jei pavedime nurodomas daugiau nei vienas vykdytojas, pagrindinis ir tiesioginis

pavedimo vykdytojas yra asmuo, kuris nurodytas rezoliucijoj e yra pirmasis. Visi kiti pavedimo

vykdytojai pagal savo kompetencij4 pateikia paZymas arba konsultuoja ùodLiu, vizuoja galutini

parcnglqdokument4. UZ pavedimo ivykdym4laiku yra atsakingas pirmuoju nurodytas vykdytojas.
T4.Padaliniq vadovai direktoriaus rezoliucijoje jiems nurodytos uZduoties vykdym4

(i5skyrus pavedim4 atlikti tarnybinio / drausminio nusiZengimo tamybini tyrim4) gali ra5tu arbaiodíiu
pavesti vykdyi j iems pavaldiems darbuotoj am s.

75. Jeigu pavedime del tarnybinio / drausminio nusiZengimo tyrimo vykdymo rezoliucijoje

nurod¡am padalinio vadovui pavesta atlikti tarnybinio nusiZengimo tyrim4, rezoliucijoje nurodytas

padalinio vadovas asmeniSkai atlieka Si pavedim4. Jeigu padalinio vadovui pavesta organizuoti

tarnybinio / drausminio nusiZengimo tarnybini tyrim4, nurod¡4 uZduoti gali atlikti jam pavaldüs

darbuotojai.
76. Pavedimai, iðskynrs pavedimus parengti atitinkamo teises akto projekt4 ir atlikti

(organizuoti) tamybinio / drausminio nusiZengimo tamybini tyrimq, turi büti ivykdytt ne veliau kaip per

10 darbo dienq, jei teises aktuose ar paðiame pavedime nenurodyta kitaip.

77. Pavedimai parengti atitinkamo teisès alifo projekt4 turi büti ivykdyti ne vèliau kaip per

3 menesius, jei pavedime, isakyme ar kitame teises akte, kurio pagrindu duodamas pavedimas,

nenurodytas konkretus ivykdymo laikas.
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78. Pavedimai atlikti (organizuoti) tamybinio / drausminio nusiZengimo tamybinityrima turi
büti ivykdyti teises aktq nustat¡rtatvarka,jei pavedime nenurodytas konkretus ivykdymo laikas.

79. Laikoma, kad pavedimas ivykdytas, jeigu ivykdomos visos jame nurodytos uãduotys,

i5sprçsti visi jame pateikti klausimai ar ijuos atsakyta i5 esmès. Jei pavedimas ivykdomas netinkamai,

visa medZiaga grqäinama rengejams tobulinti, o pavedimo ivykdymo termino klausim4 sprendZia

pavedim4 davçs asmuo.
80. Kai pavedimas ivykdomas ne ra5ytine forma (puz., susitikimo metu ar telefonu),

vykdytojas tai uZra5o dokumento originalo paskutiniame lape vir5 apatines para5tes, pasira5o ir nurodo

datq.
81. Prireikus atskiriems pavedimams ar teisös aktams lgyvendinti direktoriaus isakymu

sudaromos darbo grupes arba komisijos.

VI SKYRIUS
DOKUMENTV VALDYMO ORGANIZAVIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
DOKUMENTV VALDYMAS

82. Mokymo centro dokumentq valdym4 organizuoja ir igyvendina Veiklos organizavimo

ir turto valdymo skyrius, vadovaudamasis skyriaus nuostatais, Siuo Reglamentu, Lietuvos Respublikos

dokumentq ir archyvq istatymu, Dokumentq tvarkymo ir apskaitos taisyklemis, Kalejimq
departamento direktoriaus ir Mokymo centro direktoriaus teises aktais, reglamentuojanðiais

dokumentq valdym4 bei archyvq darbq, ir kitais teises aktais, reguliuojanðiais dokumentq valdym4.

83. Dokumentai skirstomi, registruojami, tvarkomi ir saugomi vadovaujantis Mokymo

centro direktoriaus patvirtintu registry s4ra5u, dokumentacijos planu ir apyra5q s4ra5u. Dokumentq

registrq sEaðo ir dokumentacijos plano duomenis rengia ir nustatyta tvarka Kalejimq departamentui

derinti bei Mokymo centro direktoriui wirtinti teikia Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus

darbuotoj as, atsakingas uZ dokumentq valdymo administravim4.
84. Mokymo centre dokumentai pagal veiklos procesus valdomi popierineje ar

elektroninöje erdveje dokumentq valdymo sistemoje Doclogix (toliau - DVS).
85. Procesai, kurie turi büti valdomi DVS priemonömis, nustatomi atskiru Moþmo centro

direktoriaus isakymu.
86. Neregistruojami gauti sveikinimo lai5kai, kvietimai (iSskyrus i mokymus, seminarus,

tarptautines konferencijas), padekos, privataus pobrldZio laiðkai, reklaminiai lankstinukai, knygos ir
periodiniai leidiniai, kita korespondencija, nesusijusi su atsakomybe ir rizika, kylanöia del dokumentq

neitraukimo i apskaitos sistem4.

87. Darbuotojai, tiesiogiai i5 kitq istaigq, privaðiq fiziniq irjuridiniq asmenq gavç Mokymo

centrui adresuotus dokumentus, privalo juos perduoti Veiklos organizavimo ir turto valdymo

darbuotoj ui, atsakingam uZ dokumentq valdymo admini stravim4.
88. Ofrcialiu elektroninio pa5to adresu gauti dokumentai, kuriq uZduotis reikia vykdyti,

atspausdinami ir re gi struoj ami bendr4j a tvarka.
89. Mokymo centro darbuotojq elektroninio pa5to adresais gauti dokumentai, kuriq

uZduotis reikia vykdyti, persiunðiami i oficiali4 Mokymo centro elektroninio pa5to deZutç.

Darbuotojai, turintys tarnybinio elektroninio pa5to adresus, privalo nuolat, ne maZiau kaip tris kartus

per darbo dien4 tikrinti tamybinio elektroninio pa5to deZutes bei Dokumentq valdymo sistemos

paskyr4.
90. Dokumentus, gautus iõ valstybines valdZios institucijq, ministerijq , fiziniq ar juridiniq

asmenq, uZsienio Saliq, Mokymo centro darbuotojq, kursantq ir klausytojq Veiklos organizavimo ir
turto valdymo skyriaus darbuotojas, atsakingas uZ dokumentq valdymo administravim4, registruoja ir
nedelsiant perduoda Mokymo centro direktoriui ar ji pavaduojanöiam asmeniui.
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91. Direktorius, skirdamas uZ dokumento uZduoties vykdym4 atsaking4 asmeni (toliau -
vykdytoj4), ra5o rezoliucij4 pirmame dokumento lape nustat¡rtoje vietoje. Rezoliucijoje trumpai
iSdöstoma, kas ir kaip twi sprçsti dokumente keliamus klausimus, gali büti nurodomas uZduoties

ivykdymo terminas (ei reikia) ir pasira5oma, nurodant dat4.

91. Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus darbuotojas, atsakingas uZ dokumentq
valdymo administravim4, dokument4 perduoda vykdytojui. Jei yra paskirti keli vykdytojai, pirmuoju
nurodytam vykdytojui atiduodamas dokumento originalas, kitiems - kopijos, kurios persiunðiamos

elektroniniu paStu.

92. Mokymo centro direktoriaus rezoliucijoje i5vard¡i vykdytojai, i5skyrus pirm4ji,
privalo pagal savo kompetencij4laiku, bet ne veliau kaip iki dokumento uZduoties ivykdymo termino
pabaigos likus 3 darbo dienoms, o jei terminas yra trumpesnis ne veliau kaip likus
I darbo dienai, teikti reikiam4 informacij4 Mokymo centro direktoriaus rezoliucijoje pirmuoju
nurod¡am vykdytojui. UL parengto dokumento kokybç pagal savo kompetencij4 atsako visi
vykdytojai. Jei vykdymo terminas nurodytas trumpesnis nei I diena, tai vykdytojai ji turi vykd¡i
nedelsdami ir neatsiZvelgdami i pirmiau nurod¡us terminus.

93. Vykdytojai, i5skyrus nurodyt4 pirmaii, vykdydami pavedim4 pagal savo kompetencij4,
parengia reikiam4 informacij4 ir, suderinç su savo tiesioginiu vadovu, teikia informacij4 pirmuoju
rezoliucij oj e nurodyam vykdytojui.

94. Mokymo centro padaliniq parengli dokumentai su suinteresuotais Mokymo centro

padaliniais derinami elektroniniu pa5tu.

95. Siunðiamo dokumento pasira5omas siunðiamas egzempliorius, istaigoje liekantis

egzempliorius vizuojamas Sio Reglamento 63 punkte nustat¡rta Warka ir paliekamas rengejui saugoti

kartu su dokumento, i kwi atsakoma, originalu. Siunðiami dokumentai yra teikiami kartu su lydra5ðiu.

96. Dokumentai, adresuoti Kalejimq departamentui ar atskiriems Kalejimq departamento

strukturiniams padaliniams bei jq darbuotojams, siunöiami informacines Dokumentq valdymo
sistemos priemonemis.

97. Jei dokumentas siunðiamas pagal adresatq sqraS4 ar apibendrintai nurodytiems

adresatams, pasira5omas istaigoje liekantis egzempliorius (adresatai i5déstomi paskutinio lapo antroje

puseje arba adresatq sqra5as iforminamas atskirai), o adresatams siunðiamos dokumento kopijos ar

nuora5ai, patvirtinti antspaudu su istaigos pavadinimu. Antspaudas dedamas taip, kad liestq

pasira5iusiq asmenrl pareigq pavadinimus, tvirtinamuose dokumentuose - po baigiamuoju brúk5niu.

98. Jei dokumentas siunöiamas tik faksimilinio rySio ar kitokiais telekomunikacijq
galiniais irenginiais, pasira5yti teikiamame dokumente pirmojo lapo vir5uje de5iniajame kampe

nurodoma,,D okumento ori ginal as nebus siunðiamas' o.

99. Pasira"Syti siunöiami dokumentai Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus

darbuotojui, atsakingarn vi, dokumentq valdymo administravim4, registruoti turi büti pateikiami jq
pasira^5ymo dien4. Siunðiamo dokumento originalas ar originalai (atsiZvelgiant i tai, kiek adresatq yra

i5vardijama dokumente) yra iðsiunðiami adresatams, o vizuotas antrasis egzempliorius kartu su

dokumento, i kuri atsakoma, originalu paliekamas vykdytojo padalinyje uZ bylq sudarym4 atsakingam

to padalinio darbuotojui susiraÈinèjimo dokumentq bylai sudaryti.
100. Direktoriaus arba jo igalioto darbuotojo pasira5ytos sutartys (i5skynrs darbo sutartis)

registruojamos Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus darbuotojo, atsakingo uZ dokumentq

valdymo administravim4, ir saugomos Veiklos organizavimo ir turto valdymo patarejo, atsakingo uZ

Mokymo centro finansq valdym4 ir kontrolç.
l0l.lslaptinta korespondencija registruojama ir apskaitoma vadovaujantis lslaptintos

informacijos administravimo ir i5slaptinimo tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos

Vyriausybes 201 I m. rugpjüðio I 3 d. nutarimu Nr. 820 ,,Dè1 Lietuvos Respublikos valstybes ir tarnybos

paslapðiq istatymo igyvendinimo", Kalejimq departamento direktoriaus nustaþrta tvarka ir kitais teises

aktais, reglamentuojanðiais islaptintos informacijos administravimq, apsaug4 ir kontrolç.



10

L}z.Uí:padaliniuose sudaromq bylq atitinkam4 tvarkym4 ir saugojim4 iki jq perdavimo i
Mokymo centro archyvines patalpas ar Kalejimq departamento archyv4 atsako padaliniq vadovai ir
darbuotojai, atsakingi uZ bylq sudarym4 pagal dokumentacijos plan4.

ANTRASIS SKIRSNIS
ELEKTRONINIU DOKUMENTV VALDYMAS

103. Pagrindinis elektroniniq dokumentq registravimo tikslas - irodyti jq oficialum4,
u¿tikrinti jq paie5k4 ir priejimo prie 5iq elektroniniq dokumentq galimybes.

104. Elektroninio dokumento rengimo procedüra apima Siuos etapus: rengim4, derinim4,
vizavimq, pasira5ym4.

105. Elektroniniq dokumentq turinys iforminamas remiantis Dokumentq rengimo,
Elektroniniq dokumentq valdymo taisykliq nustatytais reikalavimais arba kitais teises aktuose

nustatytais konkreðiq dokumentq reikalavimais.
106. Elektroninio dokumento turinyje para5o rekvizitas iforminamas be para5o (turinyje

nurodoma tik pareigos, vardas ir pavarde), o tvirtinimo ir suderinimo Zymq dalys - be para5o ir datos.

107. Darbuotojas, parengçs elektroninio dokumento turini, siunðia ji derinti el. pa5tu Sio

Reglamento IV skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka, o baigus derinimo procedür4,

dokumentas keliamas i DVS ir elektroninio dokumento turinys yra vizuojamas rengéjo ir kitq asmenrl

(pvz., Mokymo centro teisininko, kalbos stilisto ir kt.).
108. Elektroninio dokumento turinyje viza (kaip ir rezoliucija bei supaZindinimo Lyma)

nera5omos. Sie duomenys nurodomi elektroninio dokumento metaduomenyse.

109. Mokymo centro direktorius elektroninio dokumento turini pasira5o (tvirtina) teisinç
gali4 twinðiu elektroniniu para5u Lietuvos Respublikos elektroninio para5o istatymo nustatyta tvarka.

110. Mokymo centro ra5tvedybos inspektorius elektronini dokument4 registruoja vienq

k*tq,jam suteikdamas registracijos numeri, kuris yra nekeiðiamas.
111. Elektroniniai dokumentai istaigoje turi büti uZregistruoti t4 dien4, kuri4 jie gaunami,

pasira5omi ar pawirtinami.
ll2.Elektroniniai dokumentai gali buti registruojami Mokymo centro bendruose ar

jungtiniuose registruose karru su popieriniais dokumentais, nurodant, kad dokumentas yra elektroninis.
113. Mokymo centro direktorius gali nustatyti ir atskirus elektroniniq dokumentq registrus.

Siuo aweju elektroniniq dokumentq registro identifikavimo Zymuo papildomas Zymeniu ,,Eoo,

nurodanöiu registro form4 (elektroninis).
114. Elektroniniq dokumentq tvarkymas apima Siuos procesus: vertinim4, sisteminim4,

elektroninirl bylq apraðym4, jq ira5ym4 i apskaitos dokumentus.
115. Mokymo centre sudaryti ar gauti ir uZregistruoti elektroniniai dokumentai

elektroniniq dokumentq valdymo sistemoje turi büti sisteminami i elektronines bylas pagal istaigos
dokumentacijos plan4.

116. Kiekvienai elektroninei bylai turi büti suteikiamas indeksas, kuri sudaro

dokumentacijos plano punkto ir papunkðio eiles numeris ir Zymuo ,,E", Zymintis bylos form4
(elektronine).

117. Elektroninè byla gali büti skirstoma i tomus, kurie sudaromi pagal pasirinkt4

elektroniniq dokumentq sisteminimo poZymi.
118. Pasibaigus kalendoriniams metams elektroninès bylos, kurios nebus tçsiamos kitais

metais, uZbaigiamos ir sutvarkomos.
IIg.tJi, bylq tvarkym4 atsakingi asmenys patikrina kiekvienqbylq, jos tomq ir jiems

priskirtq dokumentq saugojimo terminus pagal istaigos dokumentacijos plan4 ir teises aktus, kuriuose
jie nustatyti. Jei elektroninei bylai yra priskirta dokumentq, kurie neatitinka elektronines bylos antraðtes

ir paantra5tes fiei yra) ar nurod¡o saugojimo termino, jie priskiriami reikiamoms elektroninems

byloms. Taip pat patikrinamas elektroniniq dokumentq priskyrimas elektroninei bylai ar jos tomui
pagal nustatyt4 ar pasirinktqpoùymi. Aptikus priskyrimo klaidq, elektroniniai dokumentai turi buti
perskirstyti.
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120. Mokymo centre gautas elektroninis dokumentas registruojamas, jei yra pasira5ytas

galiojanöiu elektroniniu para5u ir galima atpaäntijo turini. Siq reikalavimq neatitinkantis elektroninis
dokumentas neregistruojamas ir apie tai prane5ama siuntejui, jei galima nustatyti jo rySio duomenis.

121. {staigos uZbaigtos elektronines bylos turi büti apskaitomos, o elektroniniq dokumentq
saugojimo terminas skaiöiuojamas nuo elektronines bylos uZbaigimo (uZdarymo) metq pabaigos. Ilgai
ir nuolat saugomoms elektroninems byloms nustatomi atskiri elektroniniq bylq apyra5ai pagal jq
saugojimo termin4.

l22.Elektronines bylos ira5omos i bylq apyra5us pagal bylq apyra5q s4ra54, sudarom4

laikantis Dokumentq tvarkymo ir apskaitos taisyklese nustatytq reikalavimq ir nustatytos bylq apyra5q

formos.
123. Siekiant iSsaugoti elektroninius dokumentus, jie periodi5kai turi büti perkeliami

(kopijuojami) i naujas laikmenas ir prireikus konvertuojami i naujus formatus, atitinkanðius naujausios
programines irangos reikalavimus. Taip pat turi büti laiku pastebimi saugyklos laikmenq ar irangos
gedimai, tikrinamas saugomrl elektroniniq dokumenttl autenti5kumas ir kiti saugojimo veiksmai bei
proceduros.

124. [staigoje turi büti uZtikrinama, kad vis4 elektroninio dokumento saugojimo laik4
elektroninio dokumento turinys ir metaduomenys bus perskaitomi, o kvalifikuotus elektroninius
paraSus bus imanoma patikrinti.

125. Pasibaigus nustat¡rtam minimaliam elektronines bylos saugojimo terminui turi büti
atliekama elektroniniq dokumentq vertös ekspertizè ir priimamas sprendimas del tolesnio saugojimo

ar sunaikinimo. { istaigos elektroniniq dokumentq valdymo sistem4 itraukti elektroniniai dokumentai
negali büti sunaikinti, kol nera priimtas ir patvirtintas sprendimas del elektroniniq dokumentq

naikinimo.
126. Elektroniniq dokumentq saugojimo laikmenas ir irenginius Dokumentq ekspertq

komisija tikrina ne reöiau kaip kart4 per dvejus metus.

TREðIASIS SKIRSNIS
UZsTnNIO KORESPONDENCIJOS TVARKYMAS

127. Apie i5 uZsienio valstybit¿ ir tarptautiniq institucrjq ar organizacijt¡ gautus uZsienio

(anglq) kalba dokumentus ir informacij4 direktoriq referuoja Specialiqiq kompetencijq ugdymo

skyriaus profesij o s mokytoj as (anglq kalbo s).

128. Dokumentai, adresuoti uZsienio Saliq institucijoms, atstovybems ir kitoms uZsienio

valstybiq istaigoms, Mokymo centro direktoriui pasira5yti turi büti teikiami vizuoti ir Specialiqjq
kompetencijq ugdymo skyriaus profesijos mokytojo (anglq kalbos).

129. Mokymo centre gautq dokumentq vertim4 i5 anglq kalbos i lietuviq kalb4 bei

siunðiamq dokumentq vertim4 i anglq kalb4 organizuoja Specialiqjq kompetencijq ugdymo skyriaus

profesijos mok¡ojas (anglq kalbos). Kitq uZsienio kalbq (neturint galimybes i5versti) vertimo
paslaugos perkamos Vieðqjq pirkimq istatymo nustaQrta tvarka.

130. I5verstq dokumentq originalai ir prideti lietuvi5ki tekstai arba jq santraukos

perduodami vykdytojams. Jeigu rezoliucijoje vykdyojai nenurodyti, dokumentai perduodami saugoti

Mokymo organizavimo skyriaus darbuotojui, atsakingam uù,tarptautinibendradarbiavim4.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
ARCHYVINIU DOKUMENTV TVARKYMAS

131. Mokymo centro dokumentai tvarkomi, naudojami ir saugomi vadovaujantis Lietuvos

Respublikos dokumentq ir archyvq istatymu, Dokumentq tvarkymo ir apskaitos taisyklemis ir kitq
teisès aktq nustat¡rta tvarka.

132. Bylos formuojamos i5 dokumentq, parengtq ar gautq per vienerius kalendorinius

metus, i5skynrs tçsiamas bylas, kurios sudaromos ið dokumentq, sukauptq tam tikro apibteäto proceso

metu.
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133. Pasibaigus kalendoriniams metams, uZ bylos sudarym4 atsakingas darbuotojas j4
sutvarko per dvejus metus iki antrqjq metq kovo 1 dienos.

134. Ilgai saugomq dokumentq bylos per 2 metus nuo jq uZbaigimo padaliniq turi büti
perduotos saugoti iMokymo centro archyvines patalpas.

135. Bylos, kurioms dokumentacijos plane nustatytas trumpas saugojimo terminas ir jos

nereikalingos kasdienèje padalinio veikloje, uZ jas atsakingo darbuotojo siülymu, suderinus su padalinio

vadovu, perdavimo aktu gali büti perduotos toliau saugoti i Mokymo centro archyvines patalpas.

136. Mokymo centro archyvinèse patalpose saugomus dokumentus tvarko Veiklos

organizavimo ir turto valdymo skyriaus darbuotojas, atsakingas uZ archyvinese patalpose saugomus

dokumentus.
137. Saugomq dokumentq tinkamq prieLinr1, teising4 laikym4 ir naudojim4, jq apskait4

organizuoja ir uZ ðiq funkcijq vykdym4 atsako Veiklos organizavimo ir hrrto valdymo skyriaus vedejas

kartu su Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus darbuotoju, atsakingu uä archyvinese

patalpose saugomus dokumentus.
138. I5 Mokymo centro archyviniq patalpq darbuotojams bylos i5duodamos jiems

pasira5ant tam skirtame apskaitos Zurnale. Darbuotojui grqZinus bylas i archyvines patalpas apie tai

ùumale daromas atitinkamas ira5as.
139. Dokumentq, kuriq saugojimo terminas pasibaigçs, vertinim4 atlieka ir sprendimus del

tolesnio jq saugojimo ar atrinkimo naikinti Dokumentq ekspertq komisijai siülo padaliniai (ar atsakingi

darbuotojai) kartu su Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus darbuotoju, atsakingu uZ

archyvinese patalpose saugomus dokumentus.
140. Atrinkti naikinti dokumentai, pritarus Dokumentq ekspertq komisijai, naikinami

pagal naikinti atrinktq dokumentq akt4, kuris derinamas su Kalejimq departamentu ir tvirtinamas Mokymo

centro direktoriaus.

VII SKYRIUS
UZSINNIO VALSTYBIU IR TARPTAUTINIU INSTITUCIJU AR ORGANIZACIJU

ATSTOVV PRIEMIMAS

141. UZsienio valstybiq ir tarptautiniq institucijq ar orgarizacijq atstovq (toliau - uZsienio

institucijq atstovai) susitikimus Mokymo centre organizuoja Mokymo organizavimo skyriaus

darbuotojas, atsakingas uZ tarptautini bendradarbiavim4, ar kiti direktoriaus paskirti darbuotojai. Apie

numatomus uZsienio institucijq atstovq vizitus informuojamas Kalejimq departamentas.

I42. Jeiga susitikimuose su uZsienio institucijq atstovais dalyvauja Mokymo centro

direktorius, susitikimo program4, sqmatq, pùymq su aktualia susitikimui informacija rengia ir
susitikim4 organizuoja Mokymo organizavimo skyriaus darbuotojas, atsakingas uZ tarptautini

bendradarbiavim4, kartu su padalinio, su kurio veikla susijçs susitikimas, vadovu arba kitais

atsakingais darbuotojais, arba Kalejimq departamentui pavaldZiomis istaigomis. Informacij4,

reikaling4 susitikimo programai, s4matai ir paZymai parengti, Mokymo organizavimo skyriaus

darbuotojui, atsakingam uZ tarptautini bendradarbiavim4, pagal kompetencij4 pateikia padalinys, su

kurio veikla susijçs susitikimas.
143. Mokymo organizavimo skyriaus darbuotojui, atsakingam uL tarptautini

bendradarbiavim4 uZsienio institucijq atstovq vizitus derina su Kalejimq departamento darbuotoju,

atsakingu uL,tarytautini bendradarbiavim4, informacij4 apietai pateikdamas, prie5 tai suderinçs su

Mokymo centro direktoriumi, ne veliau kaip prie5 3 darbo dienas iki numatomo vizito. Susitikimq su

uZsienio institucijq atstovq delegacijomis metu ra5omos aptartq klausimq santraukos (paZymos),

kurios per 3 darbo dienas pateikiamos Kalêjimq departamento darbuotojui, atsakingarnuítarptautini
bendradarbiavim4.

I44. I5laidq, susijusiq su sveðiq i5 uZsienio priemimu ir reprezentaciniq i5laidq

panaudojimo klausimus sprendZia Mokymo centro direktorius ir Veiklos organizavimo ir turto

valdymo skyriaus vedöjas. Siq iStaidq panaudojimo ataskaitos teikiamos Kalejimq departamentui.
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145. UZsienio institucijq atstovr¿ prièmimo i5laidos padengiamos Lietuvos Respublikos
Vyriausybes2002 m. birZelio 17 d. nutarimo Nr. 919 ,,Döl reprezenfaciniq i5laidq" nustatytatvarka.

146. Atsakingam darbuotojui organizuojant uZsienio delegacijq priemimus ar perkant

suvenyrus, Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyrius sudaro reprezentaciniq iSlaidq s4mat4, kuri4
tvirtina Mokymo centro direktorius.

VIII SKYRIUS
VISUOMENES INFORMAVIMAS

147. Informacij4 apie Mokymo centro veikl4 visuomenes informavimo priemonems teikia
Mokymo organizavimo skyriaus darbuotojas, atsakingas uZ bendradarbiavim4, suderinçs su Mokymo
centro vadovybe.

148. Mokymo centro padaliniq vadovai atsako ui,tai, kad su jq veikla susijusi vie5inimui
skirta aktuali informacija bütq nuolat pateikiama Mokymo organizavimo skyriaus darbuotojui,
atsakingam uZ bendradarbiavim4. Informacija turi büti pateikiama operatyviai, tiksli ir i5sami.

149. I5platinti prane5imai ir kita informacija visuomenes informavimo priemonems privalo
atspindeti ofi ciali4 Mokymo centro direktoriaus pozicij4.

150. Mokymo organizavimo skyriaus darbuotojas, atsakingas uZ bendradarbiavim4,

visuomenës informavimo priemonems informacij4 teikia Siais büdais ir formomis:
150.1. organizuodamas Mokymo centro direktoriaus, padaliniq vadovq ir savo paties

susitikimus su visuomenès informavimo priemoniq atstovais;
I 50.2. dalyvaudamas organizuoj ant Mokymo centro vie5uosius renginius ;

I 50.3. rengdamas informacinius prane5imus.

151. Mokymo centro darbuotojas, atsakingas uZ bendradarbiavim4, operatyviai reaguoja i
visuomenès informavimo priemonese pasirodZiusius reik5mingus prane5imus apie Mokymo centro

veikl4 ir kartu su Mokymo centro direktoriumi, suderinçs su Kalejimq departamentu, teikia oficiali4
Mokymo centro direktoriaus pozicij4.

152. Prireikus, Mokymo organizavimo skyriaus darbuotojas, atsakingas uL

bendradarbiavim4, suderinçs su Kalejimq departamentu organizuoja Mokymo centro direktoriaus

interviu su visuomenes informavimo priemoniq atstovais.
153. Mokymo centro darbuotojai, gavç i5 visuomenes informavimo priemoniq atstovq

pra5ymus pateikti informacij4 ar pageidavimus del interviu, privalo apie tai nedelsdami informuoti
Mokymo organizavimo skyriaus darbuotoj 4, ats aking4 uZ bendradarbi avim4.

154. Informacija apie Mokymo centro veikl4 teikiama Lietuvos Respublikos teises gauti

informacij4 i5 valstybes ir savivaldybiq institucijq ir istaigq istatymo, Lietuvos Respublikos

visuomenes informavimo istatymo, Kalejimq departamento direktoriaus ir kitq teises aktq nustatyta

tvarka.

IX SKYRIUS
MOr(YMO CENTRO sr¡,NU¡.nrAS (VELIAVA)

155. Mokymo centro Standartas naudojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybés

veliavos ir kitq veliavq istatymo nuostatomis.

X SKYRIUS
ASMENV APTARNAVIMAS IR JU PRASYMU BEI SKUNDU NAGRINEJIMAS

156. Asmenys Mokymo centre aptarnaujami, jq pra5ymai, skundai ir prane5imai

nagrinejami Vie5ojo administravimo istatymo, Pra5ymq ir skundq nagrinejimo ir asmenrl

aptarnavimo vie5ojo administravimo subjektuose taisykliq, patvirtintq Lietuvos Respublikos

Vyriausybös 2007 m. rugpjüðio 22 d. nutarimu Nr. 875 ,,Dèl Pra5ymq ir skundq nagrinejimo ir
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asmenq aptarnavimo vieðojo administravimo subjektuose taisykliq patvirtinimo", kitq teises aktq ir
Mokymo centro direktoriaus nustatyta tvarka.

157. Pra5ymus ir skundus ra5tu galima pateikti tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus i
Mokymo centr4, atsiuntus praðym4 ar skund4 pa5tu arba elektroninemis priemonemis: elektroniniu
büdu per specialiai tam sukurt4 informacinç sistem4, faksu ar elektroniniu paStu.

158. Pra5ymus ZodZiu galima pateikti tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus i Mokymo
centr4 ar elektroninemis priemonemis: telefonu ar garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo ir ira5ymo
priemonemis. Zodâiu elektroninömis priemonemis gati büti teikiami tik tokie pra5ymai, kuriems
pateikti pagal Mokymo centro patvirtint4 administracines ar vie5osios paslaugos teikimo apra5ym4
asmuo neprivalo pateikti asmens tapatybç patvirtinanöio dokumento.

159. Pra5ymai i5duoti paiymas ir kitus dokumentus priimami tik pateikti ra5tu.

160. Asmenq pra5ymus, skundus ir prane5imus priima Mokymo centre Veiklos
organizavimo irturto valdymo skyriaus darbuotojas, atsakingas dokumentqvaldymo administravim4.

XI SKYRIUS
KOMANDIRUOTÉS

161. Mokymo centro darbuotojq i5vykimas i komandiruotes organizuojamas
Komandiruoðiq i5laidq apmokejimo biudZetinese istaigose taisykliq, patvirtintt¿ Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 2004 m. balandZio 29 d. nutarimu Nr. 526 ,,Dël Dienpinigiq ir kitq
komandiruoðiq i5laidq apmokejimo", Tarnybiniq komandiruoðiq tvarkos apra5o, patvirtinto
teisingumo ministro 2009 m. birZelio 26 d. isakymu Nr. IP.-202,,DeI Tarnybiniq komandiruoðiq
tvarkos apraðo ir Tarnybines komandiruotes uZsienio valstybeje ataskaitos pavyzdines formos
patvirtinimo", Kalejimq departamento direktoriaus 2015 m. liepos 17 d. isakymu Nr. V-271 ,,Dël
Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos darbuotojq tarnybiniq
komandiruoðiq tvarkos apra5o patvirtinimo" ir Mokymo centro direktoriaus nustatyta tvarka.

XII SKYRIUS
PERSONALO MOKYMAS IR KVALIFIKACIJOS KELIMAS

162. Mokymo centro personalo mokymas ir kvalifikacijos kelimas vykdomas
vadovaujantis Statuto, Darbo kodekso, Kalejimq departamento direktoriaus teises aktais,

reglamentuojanðiais kvalifikacijos tobulinim4, ir kitq teises aktq nustatytatvarka.
l63.Ui, istaigos personalo mokymo organizavim4 yra atsakingas Veiklos organizavimo ir

turto valdymo skyriaus darbuotojas, atliekantis personalo administravimo funkcijas.
164. Kasmet iki kovo 10 d. parengiamas metinis Mokymo centro personalo kvalifikacijos

tobulinimo planas.

165. Rengiant plan4, atsiZvelgiama i Kalejimq departamento direktoriaus isakymu
patvirtint4 tq metq Kalejimq departamento ir jam pavaldZiq istaigq personalo kvalifikacijos tobulinimo
Mokymo centre plan4 (toliau - Kvalifikacijos tobulinimo planas), pareigünq tarnybines veiklos
vertinimo iðvadose ir darbuotojq metines veiklos iÈvadose tiesioginiq vadovq iSdöst¡rtas

rekomendacijas, kaip tobulinti jq kvalifikacij4 ir i Mokymo centro veiklos planus bei ivertinama,
kokiuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose Mokymo centro personalas pagal jq vykdomas
pareigines funkcijas, motyvacij4, kompetencijas ir atsiZvelgiant ijq dalyvavim4komisijq, i kuriq sudeti
jie yra paskirti Mokymo centro direktoriaus isakymais, veikloje bütq tikslingiausia dalyvauti. Taip pat

yra atliekamas Mokymo centro personalo anketavimas, siekiant nustatyti, kokiuose kvalifikacijos
tobulinimo renginiuo s e pastariej i pageidautq dalyvauti.

166. Mokymo centrui detalizavus Kvalifikacijos tobulinimo plan4 (atlikus pirkim4 bei

nustaðius konkreðias renginiq datas ir lektorius), parengiamas bendras Mokymo centro personalo

kvalifikacijos tobulinimo plano projektas, kuris, suderinus su padaliniq vadovais, tvirtinamas Mokymo
centro direktoriaus.
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167. Nustaðius mokymq, nenumatytq metiniame Mokymo centro personalo kvalifikacijos
tobulinimo plane, poreiki:

t67.1. Jeigu renginys organizuojamas ne Mokymo centro - darbuotojas, suderinçs su

tiesioginiu vadovu, rengia tarnybini pranesimq/pra5ym4 Mokymo centro direktoriui, kuriame nurodo
motyvuot4 poreiki, mokymq organizavimo viet4, laik4, kain4. Tarnybini prane5imq/ praÈym4 vizuoja
padalinio vadovas ir, jei bütinas finansavimas, Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus
patarêjas, atsakingas uZ Mokymo centro finansq valdym4 ir kontrolç. Galutini sprendim4 dél
darbuotojo dalyvavimo mokymuose priima Mokymo centro direktorius.

167.2. Jeigu tikslinga dalyvauti Mokymo centro organizuojamame kvalifikacijos
tobulinimo renginyje - darbuotojas 5i klausim4 suderina su tiesioginiu vadovu. Apie tai
informuojamas Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus darbuotojas, atliekantis personalo

administravimo fi.rnkcijas ir Mokymo organizavimo skyriaus metodininkas, atsakingas ui,
kvalifikacij os tobulinim4.

168. AtsiZvelgiant i Kalöjimq departamento ir jam pavaldZiq istaigq bei kitq istaigq

igyvendinamus projektus, Mokymo centro personalas gali büti siunðiamas tobulinti kvalifikacij4 jq
organizuojamuose mokymo renginiuose.

169. Personalo siuntimas dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ar mokymuose,

organizuojamuose ir vykstanðiuose ne Mokymo centre, iforminamas Mokymo centro direktoriaus

isakymais, kuriq projektus rengia Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus darbuotojas,

atliekantis personalo administravimo funkcijas. Darbo laiko apskaitos Ziniara5ðiuose dalyvavimas

tokiuose mokymuose Zymimas atitinkamai ,,KV" arba,,K".
170. Darbuotojai, dalyvavç kvalifikacijos tobulinimo renginyje, privalo Veiklos

organizavimo ir turto valdymo skyriaus darbuotojui, atliekanðiam personalo administravimo funkcijas,
pateikti dalyvavim4 renginyj e patvirtinanðio dokumento kopij 4.

XIII SKYRIUS
REIKALU PERDAVIMAS KEIðIANTIS MOKYMO CENTRO DIREKTORIUI IR

KITIEMS DARBUOTOJAMS

171. Keiðiantis Mokymo centro direktoriui, reikalai perduodami naujai paskirtam istaigos
direktoriui ar kitam asmeniui, kuriam pavesta laikinai eiti direktoriaus pareigas. Reikalq perdavimo

klausimai derinami su Kalejimq departamentu.
172. Keiðiantis padalinio vadovui, reikalai Mokymo centro direktoriaus isakymu

perduodami kitam darbuotojui. Paskyrus nauj4 padalinio vadovq reikalai perduodami naujai paskirtam

padalinio vadovui.
173. AtleidLiarnas i5 pareigq arba perkeliamas i kitas pareigas darbuotojas privalo

perduoti materialines vertybes, kurios buvo patiketos jam atliekant pavestas pareigas ir tiesiogines

funkcijas, antspaudus ir spaudus atsakingam darbuotojui.
174. AtleidZiamas i5 pareigq arba perkeliamas i kitas pareigas darbuotojas privalo

perduoti dokumentus, kurir¡ uZduotys nebaigtos vykdyti, ir turimas bylas, taip pat norminç ir
informacinç medZiag4, tiesioginiam vadovui arba jo nurodytam darbuotojui.

175. Keiðiantis darbuotojams, atsakingiems uZ konkretaus teises akto igyvendinim4 bei

tokio teises akto igyvendinimo kontrolç, reikalq peremimo akte nurodoma, kam pavedama toliau

vykd¡i Sias tunkcijas.
176. Atleidiiamam i5 pareigq, jeigu reikia, ir perkeliamam i kitas pareigas darbuotojui

Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus darbuotojas, atliekantis personalo administravimo

funkcijas, iteikia Mokymo centro direktoriaus isakymu patvirtintos formos atsiskaitymo lapeli,

177. Atsiskaitymas su Mokymo centru laikomas baigtu, kai atleidZiamas ar perkeliamas

i kitas pareigas darbuotojas iki isakyme nurodytos atleidimo ar perkelimo dienos Veiklos
organizavimo ir turto valdymo skyriui pateikia uzpildyt4 atsiskaitymo lapeli, uZregistruot4 Veiklos

organizavimo ir turto valdymo skyriaus darbuotojo, atsakingo vù, dokumentq valdymo
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administravim4.
178. Reikalams perduoti nustat¡rta tvarka gali büti sudaryta komisija. I komisijos sudet!

turi buti itraukti darbuotojai, atsakingi uZ personalo valdym4, finansus ir apskait4, dokumentq
tvarkym4, informaciniq sistemq eksploatavim4, bei darbuotojai, kurie atitinkamai perduoda ir priima
reikalus. Komisija sura5o reikalq perdavimo akt4, kuri tvirtina Mokymo centro direktorius.

XIV SKYRIUS
ANTSPAUDU NAUDOJIMAS

179. Mokymo centras turi antspaudus su Lietuvos valstybés herbu. Antspaudai
naudoj ami teises aktq nustaQrt a tr arka:

179.1. Antspaudas su Lietuvos valstybös herbu (Nr. l) naudojamas direktoriaus ¿r

igaliotq asmenq pasira5ytiems dokumentams, kuriuose numat¡rta antspaudo ùyma, tvirtinti, taip pat
Mokymo centro sudarytq ar jo oficialiai gautq dokumentq koprjrl, nuoraðq ar i5ra5q tikrumui tvirtinti,
iSskynrs 179.2. papunktyje numagrtus atvejus. Si antspaud4 saugo Mokymo centro direktorius.

179.2. Antspaudas su Lietuvos valstybes herbu (l.lr. 2) naudojamas kvalifikacijos
tobulinimo renginiq ir lvadinio mokymo kursq paZymejimams tvirtinti. Si antspaud4 saugo ir uZ jo
naudojim4 atsako Mokymo organizavimo skyriaus vedejas.

180. Mokymo centro direktorius saugoti antspaudus su Lietuvos valstybes herbu gali

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

igaliotas darbuotoj as.

181. Mokymo centro antspaudai su Lietuvos valstybès herbu gaminami, saugomi,
apskaitomi ir sunaikinami vadovaujantis Antspaudq saugojimo, apskaitos ir sunaikinimo tvarkos
apraÈu, patvirtintu Lietuvos policijos generalinio komisaro 20II m. liepos 20 d. isakymu
Nr. 5-V-684,,Dèl Antspaudq saugojimo, apskaitos ir sunaikinimo tvarkos apra5o patvirtinimo".

XV SKYRIUS
TAR}IYBINIV PATALPV, TARNYBINIO TRANSPORTO IR TARNYBINIU TELEFONV

NAUDOJIMAS

182. Mokymo centro tarnybines patalpos (darbo kabinetai, biblioteka, sporto sale, tiras,
mokymo klasös ir kita naudojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybös ir savivaldybiq
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo istatymu ir Mokymo centro direktoriaus isakymais
nustat¡rta tvarka.

183. Mokymo centras tarnybinius automobilius isigyja, nuomoja ir naudoja,
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1998 m. lapkriðio 17 d. nutarimuNr. 1341 ,,Dél
tamybiniq lengvqiq automobiliq biudZetinese istaigose" bei jo pakeitimais, Mokymo centro
direktoriaus isakymu nustaqrta tvarka ir kitais teises aktais, reglamentuojanðiais keliq eismo sauglrm4

bei transporto priemoniq eksploatavim4.
184. Mokymo centro darbuotojai tamybinius telefonus naudojavadovaudamiesi Lietuvos

Respublikos Vyriausybës 2012 m. sausio 11 d. nutarimo Nr. 11 ,,Del i5laidq judriojo rySio
paslaugoms limitq ir Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 331 ,,Del
tarnybiniq mobiliqjq telefonq" ir ji keitusiq nutarimq pripaZinimo netekusiais galios", Kalejimq
departamento 2017 m. geguZes 30 d. isakymu Nr. V-235,,Döl pareigq, kurias einantiems Kalejimq
departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldZiq istaigq darbuotojams

suteikiama teise naudotis tarnybinio judriojo telefono ry5io ir judriojo plaöiajuosðio rySio, iskaitant
prisijungim4 prie interneto, paslaugomis, sqra5o bei i5laidq limitq 2017 metams patvirtinimo'o bei

Mokymo centro direktoriaus nustat¡rta tvarka.

XVI SKYRIUS
ASMENS DUOMENU APSAUGA
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186. Mokymo centre asmens duomenq apsauga u¿tikrinama vadovaujantis 2016 m.
balandZio 27 d.hxopos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 20t61679 döl fiziniq asmenq apsaugos

tvarkant asmens duomenis ir del laisvo tokiq duomenq judejimo ir kuriuo panaikinama Direktyva
94l46lEB (Bendrasis duomenq apsaugos reglamentas), Mokymo centro direktoriaus 2019 m. vasario
13 d. isakymu Nr. V-28 ,,Dèl Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos Mokymo centro asmens duomenq tvarkymo politiko patvirtinimo" ir kitais teises aktais

reglamentuoj anðiais asmens duomenq apsaug?.
187. Duomenq apsaugos vykdymo kontrolç ir prieZiura vykdo Mokymo centro

direktoriaus paskirtas Mokymo centro duomenq apsaugos pareigünas.

XVII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

188. Sio Reglamento nuostatq laikymosi kontrolç uZtikrina Mokymo centro direktorius.
189. Padaliniq vadovai supaZindina su Siuo Reglamentu priimtus itanyb4ldarb4 padalinio

darbuotojus.

Vciiilos organizavino ir tufto
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