
 

 
 

KLAIPĖDOS SIUVIMO IR PASLAUGŲ VERSLO MOKYKLOS DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS  

DĖL MOKYKLOS DARBO TVARKOS, BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS IR 

MOKINIO ELGESIO TAISYKLIŲ PAKEITIMO 

 

2015 m. vasario 3  d.  Nr. V1-27 

Klaipėda 

 

 Vadovaudamasi Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2015 m. sausio 

7 d. raštu Nr. S-(4.2-8)-048 „Dėl draudimo mokykloje ir jos teritorijoje vartoti, turėti ir kitaip 

perduoti energetinius gėrimus įtraukimo į mokyklos vidaus tvarkos dokumentus bei mokymo 

sutartis“: 

 1. P a k e i č i u: 

 1.1. Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokyklos darbo tvarkos taisyklių, patvirtintų 

mokyklos direktoriaus 2005 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V1-23 (Klaipėdos siuvimo ir paslaugų 

verslo mokyklos direktoriaus 2011 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. V1-88 redakcija) 143 punktą ir 

išdėstau jį taip: 

 „143. Darbuotojams ir mokiniams draudžiama mokykloje ir jos teritorijoje vartoti, 

turėti ir platinti energetinius gėrimus, darbo ir pamoku metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo 

narkotikų ar toksinių medžiagų“. 

 1.2. Mokinio elgesio taisyklių, patvirtintų Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo 

mokyklos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-17, 29 punktą ir išdėstau jį taip: 

 „29. vartot, turėti ir platinti alkoholinius ir energetinius gėrimus bei narkotines 

medžiagas“. 

 1.3. Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų  Klaipėdos siuvimo ir paslaugų 

verslo mokyklos direktoriaus 2004 m. įsakymu Nr. V1-51, 23 punktą ir išdėstau jį taip: 

 „23. rūkyti ir turėti tabako ir elektroninių cigarečių bendrabutyje ir jo teritorijoje (50 m 

atstumu), vartoti, turėti ir platinti alkoholinius bei energetinius gėrimus, triukšmauti koridoriuose ar 

kitaip trikdyti kitų gyventojų poilsį ir ramybę“. 

 2. P r i p a ž į s t u  netekus galios Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokyklos 

direktoriaus 2014 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. V1-85 „Dėl mokyklos darbo tvarkos, bendrabučio 

vidaus tvarkos ir mokinio elgesio taisyklių pakeitimo“ 2.2 papunktį. 

 3. N u r o d a u  personalo specialistei Zitai Litvinienei supažindinti darbuotojus ir 

mokinius su Mokyklos vidaus tvarkos dokumentų, išvardintų 1–3 punktuose, pakeitimais pateikiant 

juos elektroninėje erdvėje. 

 5. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2015 m. vasario 4 d. 
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