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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu ir Kalejimq departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro nuostatq, patvirtintq Lietuvos
Respublikos teisingumo ministro 2014 m. kovo 6 d. isakymu Nr. 1R-65 (Lietuvos Respublikos
teisingumo ministro 2019 m. sausio 2 d. isakymo Nr. lR-l redakcija), 32.3 ir 32.8 papunkðiais bei
siekdama uZtikrinti drausmç ir tvark4 Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos Mokymo centro (toliau - Mokymo centras) patalpose ir teritorijoje, nustat¡rti kursantq,
padariusiq drausmès paZeidimus, atsakomybes s4lygas bei drausminio poveikio priemones uZ
drausmes paZeidimus:

u

1. T v i r t i n
Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos Mokymo centro profesinio mokymo kursantq ir ivadinio mokymo kursq klausytojq
vidaus tvarkos taisykles (toliau - Taisykles) (pridedama).
2. P a v e d u :
2.1. Mokymo organizavimo skyriaus þatarèjui Algirdùi Narkeiiðiui su 5io isakymo
1 punktu patvirtintomis Taisyklemis Mokymo centro kursantus klausytojus supaZindinti
pasiraðytinai;
2.2. Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus informaciniq technologijr¿ sistemq
administratoriui Jauniui Stankeviðiui Sias Taisykles paskelbti Mokymo centro interneto svetaines
skyriuje Teisine informacij a;
2.3. Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus ra5tvedybos inspektorei Daliai
Bei5ienei su Siuo isakymu Algird4 Narkeviðiq ir Jauniq Stankeviðiq supaZindinti pasira5ytinai.
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KALEJIMU DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO
MINISTERIJOS MOKYMO CENTRO PROFESINIO MOKYMO KURSANTU IR
IVADTNTO MOKYMO KURSU KLAUSYTO4I
VIDAUS TVARKOS TAISYKLES

I SI(YRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo
centro profesinio mokymo kursantq ir ivadinio mokymo kursq klausytojq vidaus tvarkos taisykles
(toliau - Vidaus tvarkos taisykles) reglamentuoja Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos (toliau Kalejimq departamentas) Mokymo centro (toliau Mokymo
centras) pirminio profesinio mokymo kursantq (toliau - kursantas (-ai) ir ivadinio mokymo kursq
klausytojq (toliau klausytojas (-ai)) elgesio vidaus tvarkos reikalavimus, jq teises, pareigas ir
atsakomybç, skatinimo tvark4 ir Salinim4 ið Mokymo centro, patikrinimq del kursantq paZeidimq
atlikimo, nuobaudq skyrimo ir panaikinimo tvark4.
2. Vidaus tvarkos taisykles parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tamybos
statutu (toliau - Statutas), Liefuvos Respublikos ðvietimo istatymu, Lietuvos Respublikos profesinio
mokymo istatymu, Pataisos pareigünq, kitq valstybes tarnautojq ir darbuotojt¡, dirbanöiq pagal
darbo sutartis etikos kodeksu (toliau Etikos kodeksas), Kalejimq departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro nuostatais (toliau - Mokymo centro nuostatai)
bei kitais teises aktais.
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II SI(YRIUS
KURSANTU IR KLAUSYTOJU TEISES IR PAREIGOS
3. Kursantai pirm4 mokymosi Mokymo centre dien4, po Stojimo i vidaus tarnyb4
þrofesinio mokymo) sutarties pasira5ymo, turi prisiekti Kalejimq departamento igaliotam
pareigünui, pasirinkdami vien4 i5 öiq priesaikos tekstq:
- ,,45, (vardas, pavarde), tapdamas (-a) Mokymo centro kursantu (-e), prisiekiu büti
i5tikimas (-a) Lietuvos Respublikai, gerbti ir vykdyti jos Konstitucij4 ir istatymus, atsakingai ir
s4Ziningai mokytis, saugoti ger4 Mokymo centro kursanto (-es) vard4. Tepadeda man Dievasoo.
- ,,45, (vardas, pavardö), tapdamas (a) Mokymo centro kursantu (-e), prisiekiu büti
i5tikimas (-a) Lietuvos Respublikai, gerbti ir vykdyti jos Konstitucij4 ir istatymus, atsakingai ir
s4Ziningai mokytis, saugoti ger4 Mokymo centro kursanto (-es) vard4."
4. Prisiekusio kursanto pasira5ytas priesaikos tekstas saugomas kursanto byloje.
5. Kursantq ir klausytojq teises:
5.1. turèti tinkamas mokymo s4lygas;
5.2. büti apgyvendintiems Mokymo centro bendrabutyje;
5.3. sekmingai uZbaigus mokym4, gauti nustaQrto pavyzdäio mokymo baigim4
patvirtinanðius dokumentus ;
5.4. atsiZvelgiant i mokymosi rezultatus, teises aktq nustatytafrarka, gauti stipendijq;
5.5. teises aktq nustatytafrarka gauti materialinç param4i
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5.6. teisès aktq nustat¡rta tvarka gauti paskatinimus;
5.7. teises aktq nustatyta tvarka gauti mokinio paZymejim4;

5.8. dalyvauti Mokymo centro savivaldoje;
5.9. naudotis Mokymo centro patalpomis ir ten esanðiu inventoriumi;
5.10. esant galimybei ir gavus Mokymo centro vadovybes leidim4, laikyti transporto
priemones Mokymo centro teritorijoje tik nustatSrtoje vietoje;
5.11. teikti pasiülymus dèl mokymosi ar gyvenamqjq sqlygq gerinimo.
6. Kursantai ir klausytojai privalo:
6.1.laik¡is Statuto, Etikos kodekso, Mokymo centro nuostatq, Kalejimq departamento
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro darbo reglamento, Kalejimq
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro bendrabuðio

vidaus tvarkos taisykliq, Siq Vidaus tvarkos taisykliq

ir kitq kursantq ir klausytojq veikl4

reglamentuoj anðiq teises aktq reikalavimq;

6.2. laikytis kursantams ir klausytojams nustatytos dienotvarkös (1 priedas);
6.3. neveluoti ipamokas ir be mok¡ojo leidimo neiõeiti i5 pamokos;
6.4. vykd¡i teisötus Mokymo centro vadovybés, mokytojq bei kitq Mokymo centro
darbuotojq nurodymus, pavedimus bei reikalavimus;
6.5. sistemingai ir atsakingai mok¡is, lankyti teorinius ir praktinius uZsiemimus, aktyviai
dalyvauti pamokose, Mokymo centro organizuojamuose kulttiros ir sporto renginiuose;
6.6. atlikti paskirtus Mokymo centro patalpq hlar jo teritorijos tvarkymo darbus;
6J.búfi blaiviems, nevartoti alkoholiniq gerimq, kitq psichik4 veikianðiq medZiagr¡
Mokymo centro teritorijoje ar patalpose;
6.8. saugoti Mokymo centro i5duotq mokinio paÍ:ymëjimq;
6.9. laiku pateikti pamokq praleidim4 pateisinanðius dokumentus Mokymo organizavimo
skyriaus patarejui (toliau - grupes vadovas);
6.10. gerbti Mokymo centro bendruomenes narius, deramai atstovauti Mokymo centrui;
6.1 1 . tausoti Mokymo cento turtq, ui. padaryt4 Lal1 atsakfii teises aktq nustat¡rtañarka;
6.12. racíonaliai ir taupiai naudoti jiems i5duotas priemones, elektros energij4 ir kitus
materialiuosius i5teklius ;
biuro iranga,
6.13. naudotis Mokymo centro elektroniniais ry5iais, programine
kanceliarinémis bei kitomis priemonemis tik su mokymu susijusiais tikslais gavus Mokymo centro
administracij os leidim4;
6.14. laikyis gaisrines, darbo saugos ir kitq taisykliq reikalavimq;
6.15. laik¡is Svaros ir tvarkos gyvenamosiose, mokymosi ir bendro naudojimo patalpose;
6.16. laik¡is bendrosios ir asmenines higienos normì¿;
7. Kursantams ir klausytojams draudZiama:
7.1. ine5ti Mokymo centro teritorij4 alkoholinius ir kitus svaiginamuosius gérimus,
alkoholiniq gerimr¿ tar4 (tuSðius butelius), narkotines, psichotropines ar kitas psichik4 veikianðias
medZiagas;
7 .2. vartoti Mokymo centro teritorijoje ar jo patalpose alkoholinius gêrimus, kitas psichik4
veikianöias medZiagas, taip pat atvykti i Mokymo centr4 apsvaigus nuo anksðiau minetq gerimq ar
medZiagq;
7.3. rtikyti Mokymo centro patalpose ar teritorijoje (iSskyrus irengtose rúkymo vietose);
7.4. atlikti bet kokius pavojingus veiksmus, kurie sukeltq pavojq kitq Zmoniq ar turto
saugumui;
7.5. vartoti necenzürinius ZodZius ir posakius;
7.6. trukdyti vesti pamokas ir kitus renginius;
7.7.be pateisinamos prieZasties nedalyvauti mokymo proceso renginiuose þamokos,
mokymo praktika ir kt.);
7.8. visq uZsiemimq, konsultacijq, rikiuoðiq, papildomo ugdymo ir kitq renginiq metu,
pasiekimq vertinimo ar kompetencijq vertinimo metu naudotis mobiliaisiais telefonais.
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III SKYRIUS
KURSANTU IR KLAUSYTOJU VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
8. Kursantai ir klausytojai pirm4 mokymosi dien4 pamokq tvarkara5tyje numatytu laiku
registruojami, instruktuojami, supaZindinami su Siomis taisyklémis bei kitais aktualiais teises aktais
ir pagal poreik! apgyvendinami Mokymo centro bendrabutyje.
9. Kursantus ir klausytojus registruoja, instruktuoja, supaZindina su teises aktais Mokymo
organizavimo skyriaus (toliau - MOS) atsakingi darbuotojai.
10. Kursantus ir klausytojus apgyvendina Mokymo centro bendrabutyje ir aprupina
bütiniausiomis priemonemis Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus darbuotojai.
11. Kursantai ir klausytojai Mokymo centro direktoriaus isakymu paskirstomi i mokymo
grupes, kurios praktiniq uZsiemimq metu gali bäti skirstomos ipogrupius.
12. Mokymo grupems vadovauti, stebeti kursantq ar klausytojq lankomum1fu paúang,tm4,
padeti jiems sprçsti mokymosi metu kylanðias problemas Mokymo centro direktoriaus isakymu
skiriami grupes kuratoriai.
13. Kiekvienoje mokymo grupeje grupes vadovas paskiria seniün4.
14. Mokymo grupes seniünas:
14.1. rytinio patikrinimo metu teikia duomenis apie neatvykusius asmenis i pamokas
grupes vadovui;
14.2. teikia grupes kursantq ar klausytojq pamokq praleidim4 pateisinanðius dokumentus
grupes vadovui;
14.3. vadovauja grupei atliekant ivairias uZduotis ir nurodymus;
14.4. atsako uZ vidaus tvark4 ir drausmç grupeje;
14.5. reikalauja i5 grupes, kad bÍitq tvarkinga i5vaizda;
14.6. jei nepildomas elektroninis dienynas, prieõ pamokas paima ið Mokymo organizavimo
skyriaus grupes dienyn4, teikia pildyti mokytojams, o po pamokq grqù:ina ji atgal;
14.7. prane5a Mokymo organizavimo skyriaus darbuotojams apie grupes drausmés
paZeidimus, pageidavimus ar nusiskundimus;
14.8. informuoja Mokymo organizavimo skyriaus darbuotojus apie mok¡ojo neatvykim4 i
pamok4 (ne vèliau kaip 15 minuðiq nuo pamokos pradZios);
I4.9. nuolat prane5a grupes vadovui, grupès kuratoriui ar Mokymo organizavimo
skyriaus darbuotojams apie grupes mokymosi, bendravimo ar ugdymo problemas;
14.10. kontroliuoja, kad grupès kursantai tausotq Mokymo centro turt4.
15. Kursantq ir klausytojq dalyvavimas pamokose yra privalomas. Leidim4 del svarbiq
prieZasðiq nedalyvauti pamokose suteikia Mokymo centro direktorius, tarpininkaujant grupes
vadovui ir Mokymo organizavimo skyriaus vedejui.
16. Kursantai ir klausytojai, negalintys laiku atvykti i Mokymo centr4, privalo nedelsiant
apie tai praneðti grupes vadovui ar kitam Mokymo organizavimo skyriaus atsakingam darbuotojui.
17. Susirgç ar pasijutç blogai Mokymo centre, kursantai ir klausytojai privalo apie tai
informuoti grupes vadov4 ir, jei reikia, kreiptis i gydymo istaig4.
18. Susirgç savo gyvenamojoje vietoje, kursantai ir klausytojai privalo kreiptis savo
gyvenamosios vietos sveikatos prieZiüros istaig4.
19. Pamokq nelankym4 pateisinanðius dokumentus bütina pirm4 atvykimo Mokymo
cent4 darbo dien4 pateikti grupes vadovui.
20. Nukentejç ar pastebejç nelaiming4 atsitikim4 ar jo padarinius, kursantai ir klausytojai
privalo nedelsiant prane5ti grupes vadovui ar Mokymo centro budetojui, pamokos metu
destanðiam specialistui.
21. Kursantai ir klausytojai, atleisti nuo fizinio rengimo (savigynos ir kt.) pratybq, taðiau
galintys lankyti teorines pamokas, privalo pateikti pateisinanðius dokumentus bei stebeti fizinio
rengimo pratybas.
22. Siekiant palaikyti 5var4 ir tvark4 Mokymo centro patalpose, vadovaujant grupes
vadovui bei grupes kuratoriui, kursantai ir klausytojai dalyvauja Mokymo centro bendrabuðio
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tvarkyme. Kursantai ir klausytojai gali dalyvauti bendruose Mokymo centro teritorijos tvarkymo
darbuose.

IV SKYRIUS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI KURSANTAMS IR KLAUSYTOJAMS
23. Kursantai ir klausytojai pamokq metu privalo deveti tvarking4 (i5lyginta, nei5tepta)
tarnybinç uniform4 arba Mokymo centro i5duot4 speciali4 (taktinç) aprangq. Avima avalyne turi
büti Svari ir tvarkinga (nublizginta, simetri5kai suvarstyta).
24. Fizinio rengimo pamokose kursantai devi sportinç aprangq (Mokymo centro iðduot4
kimono).
25. Kursantai ir klausytojai pamokq metu turi vengti rySkaus makiaZo.
26. Kursantai ir klausytojai mokymosi metu turi büti tvarkingos i5vaizdos. Plaukai turi
büti tvarkingai supinti, suriðti ar susegti, nekristi ant veido, akiq, nesiekti peöiq.
27. Siekiant i5vengti galimq traumq fizinio rengimo ar kitq pratybr¿ metu:
27.1. kursantams ir klausytojams draudZiama ne5ioti (segeti, müvöti) papuo5alus;
27.2. íxi büti trumpai nukirpti nagai.
28. Kursantams ir klausytojams draudZiama ne5ioti kartu su civiliniais drabuZiais atskirus
tarnybines uniformos elementus.
29. Kursantai ir klausytojai, bendraudami tarpusavyje, su mokytojais, kitais Mokymo
centro darbuotojais ar kitais asmenimis, privalo elgtis kultüringai.
30. Mokytojui ar kitam Mokymo centro darbuotojui iejus i mokymo klasç visi patalpoje
esantys kursantai privalo atsistoti. Mokytojui pasisveikinus su grupe, kursantai (klausytojai) gAùrtai
savo vietas.

31. Kursantas (klausytojas) prie5 uZeidamas iMokymo centro darbuotojo kabinet4, privalo
pasibelsti i duris ir gavçs leidim4 - ieiti.
32. Kursantui ar klausytojui naudotis klaseje ar kitoje mokymo patalpoje esanðiomis
techninemis priemonemis ar kitais prietaisais galima tik leidus mokytojui.
33. Klasêse, gyvenamosiose bei bendro naudojimo vietose, sanitariniuose mazguose
kursantai ir klausytojai privalo laikytis higienos bei saugos reikalavimq, taupyti elektr4, vandeni ir
5i1um4, taupiai naudoti sanitarines higienos medZiagas.

V SKYRIUS
KURSANTU SKATINIMAS IR ATSAKOMYBE
34. Mokymo centro direktoriaus lsakymu kursantai gali büti skatinami

arba

jiems gali büti

taikomos drausmines nuobaudos.
35. Kursantai gali büti skatinami uZ:
35.1. gerus mokymosi rezultatus;
35.2. aktyvi4 visuomeninç veikl4;
35.3. nepriekai5ting4 elgesi;
3 5.4. auk5tus pasiekimus sportinese varZybose, konkursuose;
35.5. aktyvr¿ dalyvavim4 Mokymo centro organizuojamuose pataisos pareigüno profesijos
populiarinimo renginiuose.
36. Kursantq skatinimo priemones:
36.1. padeka;
3 6.2. pinigine premij a;
36.3. vardiné dovana.
37. Pasiülymus del kursantq skatinimo Mokymo centro direktoriui gali teikti grupes
vadovas, mokymo grupirl kuratoriai, renginiq organizatoriai ir kiti Mokymo centro darbuotojai.
38. Tarnybinis prane5imas ar teikimas turi büti suderintas su Mokymo organizavimo
skyriaus vedeju.
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9. Kursantai, turintys galioj anði4 drausminç nuobaud4, neskatinami.
40. Informacija apie kursanto skatinim4 dedama ikursanto asmens byl4.
41. Kursantams drausminès nuobaudos skiriamos uZ:
3

41.1. neatvykim4 ! Mokymo centr4 ar mokymo praktik4 vien4 ar daugiau darbo dienq be
pateisinamos prieZasties;
41.2. buvim4 apsvaigusiam nuo alkoholiniq, narkotiniq, psichotropiniq ar kitq psichik4
veikianðiq medZiagq Mokymo centre ir jo teritorijoje ar mokymo praktikos metu pataisos istaigoje,

jos teritorijoje;
41.3, alkoholiniq, narkotiniq, psichotropiniq at kitq psichik4 veikianðiq medZiagq
vartojim4 Mokymo centre ir jo teritorijoje ar mokymo praktikos metu pataisos istaigoje, jos
teritorijoje, arba ne mokymosi metu vie5oje vietoje, kai kursanto elgesys äeidùia Zmogaus orum4 ir
diskredituoj a pataisos pareigüno vard4;
41.4. kitus sistemingus drausmès paZeidimus;
41.5. s4moning4 neteisingq Ziniq apie save pateikim4arbaZiniq nuslepim4;
41.6. piktnaudäiavimqmokymo praktikos metu atliekant nustat¡rtas uZduotis;
41.7. saugaus elgesio su ginklais ar Saudmenimis paZeidim4 Mokymo centro tire;
41.8. Mokymo centro turto praradim4, sugadinim4 ar sunaikinim4;
4I.9. mokinio paZymejimo praradim4 arbasugadinim4;
41.10. nes4Zining4 ar nesavaranki5k4 uZduoðir¿ (atsiskaitymq, egzaminq ar kt.) atlikimE,
pasinaudojant neleistinais informacijos Saltiniais ar kitq asmenq pagalba;
4l.ll. uZ 5iq taisykliq, Mokymo centro bendrabuðio vidaus tvarkos taisykliq ir kitq
Mokymo centro vidaus tvark4 reglamentuojanðiq teisés aktq nuostatq nesilaikym4.
42. Kursantams gali büti skiriamos Sios drausmines nuobaudos:
42.1. pastaba;
42.2. papeikimas;
42.3. grieätas papeikimas;
42.4. paÉalinimas i5 Mokymo centro.
43. Drausmine nuobauda - pa5alinimas ið Mokymo centro gali bäti skiriama uZ:
43.1. Mokymo centr4 diskredituoj anti, Lmogaus orum4 Zeminanti elgesi ar kitus tiesiogiai
konstituc ine s tei s e s paùeidäianë:ius veiksmus ;
43.2. neatvykim4 i Mokymo centr4 ar mokymo praktik4 vien4 ar daugiau darbo dienq be
pateisinamos prieZasties ;
43.3. nepaùangum4;
43.4. buvim4 apsvaigusiam nuo alkoholiniq, narkotiniq, psichotropiniq ar kitq psichik4
veikianðiq medZiagq ar jq vartojim4 Mokymo centre ir jo teritorijoje ar mokymo praktikos metu
pataisos istaigoje, jos teritorijoje, arba ne mokymosi metu vie5oje vietoje, kai kursanto elgesys
úeidäia Zmogaus orum? ir diskredituoja pataisos pareigüno vard4;
43.5. drausmes paZeidim4, jei prie5 tai nors vien4 kart4 per mokymosi laikotarpi buvo
taikyta nuobauda - grieZtas papeikimas.
44. Esant duomenq apie kursanto padaryt4 drausmes paàeidim1 (-us), uZ kuri gali büti
skirta drausmine nuobauda, Mokymo centro direktoriaus nurodymu yra atliekamas tarnybinis
patikrinimas. Tuo tikslu gali btiti sudaryta komisija.
45. Tarnybini patikrinim4 vykdantys asmenys privalo sura5yti ir per 3 darbo dienas iteikti
paieidimq padariusiam kursantui prane 5im4 apie galim4 drausmés paíeidim1.
46. Kursantas, gavç pranesim4 apie galim4 drausmes paùeidimq,, turi teisç per 2 darbo
dienas pateikti paai5kinim4.
47. IÉnagrinejus ivykio aplinkybes teikiamas pasiülymas Mokymo centro direktoriui del
drausminès nuobaudos skyrimo. Tarnybinis patikrinimas privalo büti atliktas per 30 dienq.
Tarnybinio patikrinimo terminas, esant svarbioms prieZastims, gali büti pratçsiamas Mokymo
centro direktoriaus isakymu.
48. Informacij4 apie kursanto drausminç nuobaud4 dedama i kursanto asmens by14.
49. Kursantai Salinami i5 Mokvmo centro:
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49.I. kai netenka Lietuvos Respublikos pilietybes;
49.2. jei paai5keja aplinkybes, del kuriq kursantui gali büti taikomi priemimo
apriboj imai, nustat¡rti Statute ;
49.3. kaijam paskirta drausminè nuobauda - pa5alinimas i5 Mokymo centro;

i

tamyb4

49.4. paties pra5ymu.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
50. Kursantai ir klausytojai su ðiomis taisyklèmis supaZindinami pasira5ytinai.
51. Kursanto (klausytojo) ar del jo kaltes Mokymo centrui padaryI1 materialinç ùal4
atlyginama teises aktq nustatyta fr arka.
52. Taisykles keiðiamos ir papildomos Mokymo centro direktoriaus isakymu.
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Kalêjimq departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos
Mokymo centro profesinio mokymo
kursantq ir ivadinio mokymo kursq
klausytojq vidaus tvarkos taisykliq
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MOKYMO CENTRO KURSANTU. IR KLAUSYTOJU
DIENOTVARKE

Kursantq kölimasis, rytine

07.30

-

08.30
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