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2015 m. d. isakymu Nr. 1/01

SmurnT TARDYMo IZoLIAToRIAUS
DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Siauliq tardymo izoliatoriaus darbo reglamentas (toliau -
izoliatoriaus (toliau - Siauliq TI arba lstaiga) darbo tvark4.

Siauliq TI savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konsti

inemis sutartimis, istatymais, kitais Lietuvos Respublikos

Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos

nutarimais, M istro Pirmininko potvarkiais, teisingumo ministro isakymais, istai
mento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoria

Siaulirl TI di aus isakymais, Siuo reglamentu ir kitais teisds aktais.

Siauliq TI savo veikl4 grrndLia teisdtumo, pagarbos Zmogaus teise

yvumo, visuomends motales, humanizmo, proporcingumo, nepi

valdLia, tarnyb nio bendradarbiavimo ir kitais Lietuvos Respublikos vie5ojo administra

nustatltais pri lpals.
Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Prezidentlro.

Respublikos yriausybeje, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje, kito

istaigose Siauliq TI atstovauja direktorius, direktoriaus pavadinstitucijose i
lioti [staigos administracijos padaliniq (toliau - padaliniai) vadovai a
ybes tarnautojai, darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau-

II. BENDRIEJI SIAULIU TI STRUKTUROS IR DARBO KLA

Siauliq TI struktflra

1.

Siauliq tardym
2.

Respublikos
teises aktais,

tikslus, uLdavr
6.

veikl4 atsako
7.

aktuose istai
veiklos ir pe

Siaulirl TI administracijos struktrlr4 nustato

s istatymait. * jU igyvendinamaisiais leises
Kalejimq
aktais ir

us, strateginius ar metinius veiklos planus.
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Kai nera Siauliq tardymo rzoliatorraus direktoriaus (atostogos, k

cijas atlieka direktoriaus pavaduotojas, kurio pareigybes apra5yme

funkciia. arba eisingumo ministro isakymu paskirtas kitas istaigos, Kalejimq departa

gos pareig[nas.pavaldZios is
fstaigos direktoriaus pavaduotojai pagal jiems nustatytas administ

koordinuoja I igos padaliniq veikl4 ir atsako uZ fstatymq, Lietuvos Respublikos

ises aktq igyvendinimo organizavimq ir koordinavimq.nutarimq, kitq
[stai gos padaliniai uztikrina istatymuose, vyriausybds nutartmuose rI

i nustatytq uZdaviniq igyvendinima" pagal kompetencij4 formuoja
o strategij4 uZtikrina valstybiniq programr+ igyvendinim4 organi

imq vykdymq bei jq kontrolE.
Padaliniq vadovai yra tiesiogiai pavaldDs direktoriui arba

direktoriaus pavaduotojui ir asmeni5kai atsako uZ vadovaujamie

pavestq uZda niq [gyvendinim4 ir funkcijq vykdymq darbo organizavtmau drausmE,

riaus

fo

as) nustatcr

ja, Lietuvor;
o priimtais

Vyriausybes
nuostatais,

s isakymais,

[statymcr
avlmo

mo istatym<:

Lietuvor;
valstyber;
ojai arba

kiti istaigor;
buotojai).

departamen direktorius,
atsiZvelgda i istaigo:;

direktoriur;

iruote ir kiti
yta tokia

ento ar jant

imo sritir;

Vyriausybds

ituose teisds

4 istaigor;
a istaigor;

q padalini
padaliniams



trumpalaikei funkcijai, uZduodiai ar pavedimui vykdyti.
18. Nuolatines ir laikinosios komisijos, darbo grupes

pirmininkoldarbo grupes vadovo, nariq, esant butinybei, pirmininko
vadovo pavaduotojo ir sekretoriaus.

L

pavaldLil darbuotojq teises paZeidimq prevencij4 tarp pat uZ istaigos direktoriaus i
pavaduotojq rezoliucijq ir Zodiniq pavedimq vykdym4.

12. Siauliq tardymo izoliatoriaus veikla reguliuojama istaigos direktori
tvirtinamais: darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklemis, administracijos padalini
valstybes tarnautojq ir darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis, pareigybiq apra5
teises aktais.

13. Padalinio vadovas turi uZtikrinti, kad I darba priimamas darbu
pradedamas eiti pareigas, bltq supaZindintas su administracijos padalinio nuostatai
apra5ymu, Siuo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklemis ir kitais teises aktais, ku
vadovautis savo veikloie.

14. Kai darbuotojo laikinai nera, jo funkcijas atlieka kitas darbuotojas, kuri
apra5yme tokios funkcijos yra nustatytos, arba direktoriaus [sakymu paskirtas kitas

Komisijq, darbo grupiq sudarymas ir jq veikla

15. Vykdant Lietuvos Respublikos istatymq, Lietuvos Respublikos
nutarimq, teisingumo ministro, direktoriaus isakymq ir kitrl teises aktq nuostatas,

isakymu gali bDti sudaromos nuolatines ar laikinosios komisijos arba darbo grupes.
16. Nuolatinds komisijos sudaromos direktoriaus pavestai ilgalaikei funkcij
17. Laikinosios komisijos arba darbo grupes sudaromos direktoriaus j

sudaromos i
pavaduotojo/

1 9. Komisijos/darbo grupes pirmininkas, komisijos/darbo grupes nariai
atsako Lietuvos Respublikos istatyrnq nustatyta tvarka.

20. Siauliq TI sudaromq komisijq ir darbo grupiq sudetis tvirti
direktoriaus isakvmu.

2L Komisijos ir darbo grupes savo veikloje vadovaujasi Lietuvos
istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, kitais teises aktais ir Siuo
Sudarant komisij4 ar darbo grupQ, gali bDti patvirtintas komisijos ar darbo grupes darbo
(nuostatai), kuriuo komisija ar darbo grupe vadovaujasi savo veikloje.

22. Jei komisijos ar darbo grupes darbo reglamente (nuostatuose)
posedis yra teisetas, jeigu jame dalyvauja ne maLiau kaip puse komisijos ar darbo
Komisijai vadovauja bei posedZius organizuoja komisijos pirmininkas. Komisijos
nedalyvaujant, jo funkcijas atlieka komisijos pirmininko pavaduotojas, kitais atvej
komisijos nariq dauguma i5renkamas komisijos narys pirmininkaujantis komisij
Komisijos sprendimai iforminami protokolu. Protokol4 pasiraSo komisijos pirmini
komisijos posedZio sekretorius. Sprendimai priimami posedyje dalyvaujandiq komisij
dauguma. Balsams pasiskirsdius po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.

23. Komisijos ar darbo grupes darbo reglamente (nuostatuose) turi bu
komisijos funkcijos, darbo organizavimo ir sprendimq priemimo tvarka, kom
atsakomybe. Jei komisija neturi reglamento (nuostatq), ji vadovaujasi Sio reglamen
nustatyta tvarka, o komisijos funkcijos bei komisijos nariq atsakomybe nurodo
direktoriaus [sakyme, kuriuo sudaryta komisij a.

24. Yisi komisijos ar darbo grupes nariar
kitaip nenustato kiti teises aktai. Jeigu kokiu nors
darbo grupes narys gali pareik5ti atskir4j4nuomonQ.

turi lygias balso teises. Balsuoj
klausimu nuomonds nesutampa,

25. Komisijq, darbo grupiq veiklos dokumentai (posedZiq protokolai, su

dokumentai, ivairls projektai, paZymos ir kita) saugomi ir tvarkomi padalinyje, k
komisijos (darbo grupes) sekretorius, vadovaujantis teises aktq nustatyta tvarka.

26. Komisijos ar darbo grupes veikla gali buti nutraukta istaigos direktori
Komisijos
kurios daro

ar darbo grupes veikla nutraukiama neivykdLius uZduoties, kai atsiranda
tolesnE komisijos ar darbo grupes veikl4 netiksling4 arba kai atsiranda pri

direktoriaur;

isakymair;
nuostatais,
ais, kitais

ojas, prieil
pareigybes;
ais privalo

pareigybes;

tojas.

yriausybds
direktoriaus

i rykdyti.
u pavestai

komisijos
bo grupes

veikl4

istaigos

blikos
reglamentu.

lamentas

kitaip,
pes narlq.
irmininkui

is posedyje
posedZiui.

s, narlat lr
nariq balsq

uos nanq
22 punkte

istaigos

atvirai, jei
misijos ar

raslneJlmo
iame dirba

isakymu.
aplinkybiq,

diq, del



J

kuriq negalima [vykdyti komisijai ar darbo grupei nustatytq uZduodiq, ir del
pirmininkui ar darbo grupes vadovui pateikus motyvuot4tarnybini praneSim4 istaigos

27. Komisijai ar darbo grupei nustatltas terminas uZduodiai ivykdyti gali

tik tuo atveju, kai komisijos pirmininkas ar darbo grupes vadovas istaigos di

motyvuotq praSym4 kuriame pateikia informacijq apie komisijos ar darbo grupes

iSdesto prieZastis, del kuriq neivykdytos uZduotys. Kartu su pra5ymu turi bDti
direktoriaus isakymo del termino pratEsimo projektas, jei terminas buvo nustatltas isak

Pasitarimai Siauliu TI

28. [staigos einamieji klausimai aptariami pasitarimuose, kurie numat
direktoriaus isakymu patvirtintame organrzaciniq priemoniq plane - grafike.

29. Dienos darbo plano aptarimo pasitarimai protokoluojami pirmadieni
visq administracijos padaliniq vadovq planuojamus darbus), su jrl turiniu Doku
sistemos (toliau - DVS) priemondmis supaZindinami pasitarime dalyvavp asmenys.

30. Padaliniai aktualiems veiklos klausimams aptarti gali organizuoti
kuriuose dalyvauja padaliniq vadovai, kiti darbuotojai ir kviestiniai asmenys. J

pasitarimo protokolas, j[ pasira5o padalinio, rengiandio pasitarim4 vadovas ar kitas
atstovavEs padaliniui pasitarime, ir pasitarimo sekretorius.

Siauliq TI planavimas

31. Siauliq TI veiklos planavimE reglamentuoja Siauliq tardymo izo
planavimo taisykles.

32. Yadovaujantis Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq istatymo
Siauliq tardymo izoliatoriaus direktoriaus isakymu patvirtintq ,,supaprastintq
taisykliq' nuostatomis, planuojamq vykdyti einamaisiais biudZetiniais metais
planus rengia Ukio skyrius, juos tvirtina istaigos direktorius.

33, Kiti planavimo dokumentai teises aktq nustatyta tvarka ren

direktoriaus ir jo pavaduotojo(-r) pavedimu.
34. Siauliq TI organizacines priemones (instruktaZai, piliediq priemimas

klausimais ir kt.) vykdomos pagal [staigos direktoriaus isakymu tvirtinam4 organrzaci
plan4- grafrk4.

35. Padaliniq vadovai pavaldZius darbuotojus privalo supaZindinti su i
teises aktais, jq pakeitimais ir papildymais, kuriais darbuotojai privalo vadovautis savo

36. Administraciniq padaliniq vadovai yra atsakingi uZ teises aktrl bei ki
susijusiq su padalinio veikla inicijavim4 parengim4 ir r,ykdym4.

III. SIAULIV TI DOKUMENTU VALDYMAS

37. Siauliq tardymo tzoltatoriaus veikla, susijusi su dokumentq rengimu,
kontrole, tvarkymu, apskaita ir saugojimu nustatyta [staigos direktoriaus [sakymu.

IV. PAVEDIMAI, JU VYKDYMAS IR VYKDYMO KONTROLE

38. Siauliq TI pavedimus duoti turi teisp:

38.1. direktodus - direktoriaus pavaduotojams pagaljiems priskirtas admi

veiklos sritis, padaliniq vadovams pagal padaliniams nustatytas funkcijas, direktor
pavaldiems darbuotojams pagal jq pareigybes apraSyme nustatltas funkcijas;

38.2. direktoriaus pavaduotojai - pavaldiems padaliniq vadovams pagal

nusta[tas funkcijas ir Siq padaliniq darbuotojams pagal jq pareigybes apraSym

funkcijas;
38.3. padaliniq vadovai - vadovaujamo padalinio darbuotojams pagal j

apra5yme nustatytas funkcij as.
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39. Direktoriaus pavedimai gali buti duodami direktoriaus [sakymais,
kita ra5ytine ar Zodine forma.

40. Direktoriaus pavaduotojrl pavedimai gali buti duodami rezoliucijomis,
ar Lodine forma, taip pat papildomomis rezoliucijomis, jei direktoriaus rezoliucijoje ji
uZduoti jie paveda vykdlti konkretiems [staigos darbuotojams pagal jq pri
administravimo sritis. Taip pat direktoriaus pavaduotojas (-ai) gautq informacin[
gali nukreipti bet kurio administracinio padalinio darbuotojui (-ams).

41. Jei pavedime, rezoliucijoje nurodyas konkretus administracinis pad
pavedimo (uZduoties) [vykdym4 yra atsakingas to administracinio padalinio vadovas.

Jei direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojq rezoliucijose nurodomas daugi
vykdl'tojas, pagrindinis vykdytojas yra asmuo, DVS nurodytas pirmasis (pagrindi
vykdytojai pirmajam (pagrindiniam) vykdytojui, likus 3 darbo dienoms iki pavedi
dienos (iSskyrus skubius atvejus ar jei padiame pavedime nenurodl'ta kitaip),
kompetencij4pateikia paLymas, vizuoja galutini parengtqdokument4. UZ pavedimo I
nustatyt4 termin4 yra atsakingas pirmasis (pagrindinis) vykdytoj as.

42. Jeigu pavedime del tarnybinio (drausminio) nusiZengimo tyrim
rezoliucijoje nurodl'tam padalinio vadovui pavesta atlikti tarnybinio (drausminio)
tyrrmau rezoliucijoje nurodytas padalinio vadovas asmeni5kai atlieka 5i pavedim4. Jei
vadovui pavesta organizuoti tarnybinio (drausminio) nusiZengimo tarnybini tyri
uZduoti gali atlikti jam pavaldts darbuotojai.

43. Pavedimas (i5skyrus pavedimus atlikti (organizuoti) tamybinio
nusiZengimo tarnybini tyrim4), jei teises aktuose, vykdomajame dokumente (raSte)
pavedime nenurodyta kitaip, turi buti ivykdytas ne veliau kaip per 20 darbo dien
parengti atitinkamo teises akto teises akto projekt4 turi bDti ivykdyti ne veliau kaip
dienq, jei pavedime, isakyme ar kitame teises akte, kurio pagrindu duodamas
nenurodytas konkretus ivykdymo laikas. Pavedimai atlikti (organizuoti) tarnybinio
nusiZengimo tarnybin[ tyrim4 turi bUti atlikti teises aktq nustatTta tvarka,jei pavedime
konkretus [vykdymo laikas.

44. Jeigu [vykdyti pavedimo per nustatyt4 laik4 negalima del objektyvi
nedelsiant apie tai turi buti prane5ta pavedim4 davusiam asmeniui, nurodant neivykd
ir nauj4 ivykdymo termin4. Pavedim4 davqs asmuo ne vdliau kaip prie5 2 d

ivykdymo termino pabaigos priima sprendim4 del pavedimo vykdymo termino pratpsi
sprendim4 pratEsti pavedimo [vykdymo terminq nustatomas naujas terminas pavedi
Bfltina vadovautis nuostata, kad pavedimo termin4 galima pratEsti tik i5imtiniais atvejai

45. Larkoma, kad pavedimas ivykdytas, jeigu [vykdomos visos jam
uZduotys, i5sprgsti visi jame pateikti klausimai ar ijuos atsaklta i5 esmds. Jei pavedi
netinkamai, [staigos direktorius ar direktoriaus pavaduotojas pagal jam priskirt4 adm
veiklos sriti, vis4 medLiagq grqzina rengejams tobulinti, o pavedimo ivykdymo termi
sprendZia pavedim4 davqs darbuotojas. Kai pavedimas ivykdomas ne raSytine
susitikimo metu ar telefonu), vykdytojas tai uZra5o dokumento originalo paskutini
apatines para5tes, pasira5o ir nurodo dat4.

46. Prireikus atskiriems pavedimams ar teisds aktams igyvendinti di
sudaromos darbo grupes arba komisijos,

V. UZSIENIO VALSTYBIU, TARPTAUTINIU INSTITUCIJU
AR ORGANIZACIJU ATSTOVU PRIEMIMAS

47. Ulsienio valstybiq ir tarptautiniq institucijq ir organizacijq atsto
organizuoja Siauliq TI direktorius, apie tai informuojamas Kalejimq departamentas.

VI. VISUOMENES INFORMAVIMAS IR INFORMACIJOS TEIKI
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48. Visuomenes informavimu apie Siauliq TI veikl4
formavimu rupinasi istaigos direktorius bei direktoriaus isakymu
uZ rySius su visuomene ir bendravim4 su Ziniasklaida.

ir palankios v

49. [staigos direktoriaus isakymu paskirtas darbuotojas atsako uL tai,
skirta aktuali informacija bDtq nuolat pateikiama Kalejimq departamento darbuotojui,
atstovo spaudai funkcijas.

50. Informacijos teikimo vie5osios informacijos rengejams ir skleide
nustato atskiras Kalej imrl departamento direktoriaus [sakymas.

51. Informacij4 istaigos interneto tinklalapyje tvarko ir skelbia
skyriaus atsakingas darbuotoj as.

52. Informacijos apie istaigqvieSinimo [staigos internetineje svetaineje tva
Siauliq TI direktoriaus isakymu.

53. Informacija apie istaigos veikl4 teikiama Lietuvos Respublikos
informacij4 i5 valstybes ir savivaldybiq institucijq ir istaigq [statymo, Visuomenes i
istatymo ir kitq teises aktq nustatytatvarka.

54. PraneSimai ir kita informacija, teikiama visuomenes
atstovams bei visuomenei, privalo brlti suderinta su direktoriumi ir atitikti

VII. ASMENU APTARNAVIMAS, JU PRASYMU, SKUNDU
IR PRANESIMU NAGRINEJIMAS

55. Asmenys [staigoje aptarnaujami, jq pra5ymai, skundai ir prane5imai
vie5ojo administravimo [statymo, Asmenq prasymq nagrinejimo ir jq aptarnavi
administravimo institucijose, [staigose ir kituose vie5ojo administravimo subjektuose
kitu teises aktu nustatyta tvarka.

56. Suimtqjq ir nuteistqjq skundai, prasymai (pareiskimai), peticijos, p
pasiUlymai priimami ir nagrinejami vadovaujantis Siauliq TI direktoriaus isakymu
Suimtqjq ir nuteistqjq rasytiniq skundq, prasymq (pareiskimr), peticijq, pageidavimq i
registravimo, i5siuntimo, nagrinejimo ir atsakymq pateikimo taisyklemis, VieSojo adn
istatymo, Suemimo vykdymo istatymo, Bausmiq vykdymo kodekso ir kitq teises a
tvarka.

57. Asmenys pra5ymus gali pateikti tiek ra5tu (tiesiogiai asmeniui
atsiuntus pa5tu ar per pasiuntini, faksu, per e pristatymo informacinp sistem4), tiek
asmeniui atvykus I Siaulirl TI). Zodiniai pra5ymai priimami tik tais atvejais,
iSnagrineti ir i5sprEsti tuoj pat, nepaLeidLiant asmens ir istaigos interesq.

58. {staigoje uZregistruoti skundai ir pra5ymai perduodami nagrineti tokia t
58.1. asmenq skundai ir pra5ymai perduodami direktoriui;
58.2. suimtqjq ir nuteistqjq skundai ir pra5ymai perduodami direktoriui,

pavaduotoj ams, pagal j iems priskirlas administruoj amas veiklos sritis.
59. lstaigos direktorius arba direktoriaus pavaduotojas paveda

atskiriems darbuotojams pagal jq kompetencijq iSnagrineti skundq ar pra5ym4 ir parengti
(atsakymo) projekt4.

60. Sprendimo (atsakymo) projekt4 rengia direktoriaus ar direktoriaus
rezoliucijoje nurodytas pirmas padalinys arba darbuotojas. Kiti rezoliucijoje nurodyti
arba darbuotojai parengia palymas del skunde ar pra5yme i5destl'tq aplinkybiq i
pagrindiniu pavedimo vykdytoj u viz:uoja sprendimo (atsakymo) proj ekt4.

61. Sprendimus (atsakymus) i skundus ir pra5ymus pasiraSo direktorius.

VIII. TARNYBINES KOMANDIRUOTES

62. [staigos darbuotojq i5vykimas i tarnybines komandiruotes organrzuoj
Respublikos vyriausybes 2004 m. balandLio 29 d. nutarimo Nr. 526 ..Del
komandiruodiq apmokejimo biudZetinese istaigose taisykliq patvirtinimo", Lietuvos
teisingumo ministro 2009 m. birZelio 26 d. ysakymo Nr. IR-202,,Del Tarnybiniq ndiruodiq

paskirtas darbuotoj
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tvarkos apra5o ir tamybines komandiruotds uZsienio valstybeje ataskaitos pavyzd,patvirtinimo" ir Kalejimq depaftamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
direktoriaus 2010 m. sausio l0 d. isakymo Nr. v-7,,Del Kalejimq departamento trrespublikos teisingumo ministerijos darbuotojq bei Siam departamentui pavaldLi
valstybes [moniq vadovq tarnybmtq komandiruodirl tvarkos apra5o patvirtinimo,,nustat.

63. Darbugtojas, pageidaujantis komandiruotds tikslais naudoti asmeninl
pateikia istaigos direktoriui motyvuotq prasymq (pri prasymo del naudojimos
automobiliu pridedamos automobilio nuosavybp patvirtinandio dokumento (ii jei
priklauso kitam asmeniui nuomos ar panaudos sutarties), vairuotojo paLymejin
apZiiiros rezultatq korteles (ataskaitos) ir civilines atsakomybes privaiomljo draudi\qrar\4r LvD/ ' vr v lllllss .rbalri.ullly ugs prlvalomoJ o oraudl
(poliso) kopijos). Pra5ymas su direktoriaus rezoliucija pateikiu-u, personalo skyriui,
Buhalterines apskaitos skyriui. Direktoriui leidus naudoti asmenini automobili k
tikslais, Personalo skyrius paruo5ia lsakymo projekt4 del vidutines degalq normos nustar

64. GriZqs i5 komandiruotes darbuotojas, norintis gauti tomandiruotes
vaZiavimq keleiviniu transportu arba asmeninio automobilio naudojim4 komandiruot(
kitq komandiruotes metu patirtq i5laidq apmokejim4 privalo per 3 darto dienas pate
dtrektoriui ataskait4. Ataskaitoje nurodoma isakymo ar pra5ymo vykimo I tarnybinp k
data ir numeris, kokia transporto priemone vyko I komandiruotE, praSomos apmoketi su
Sio dydZio pagrindimas. Prie ataskaitos pridedami komandiruoies islaidas irodantys
(keliones bilietai, kuro kvitai, gyvenamojo ploto nuomos ir kiti). Ataskaita. vizuota
vadovo, pateikiama direktoriui. Buhalterines apskaitos skyriaus darbuotojas uZpi
apyskaitos tipinE form4Nr. 286. Avansine apyskaita registruojama Buhalterines apskai
Avanso ataskaitq registre (registre ira5omi Sie duomenys: registracijos numeris, Avans
gavimo data, Avanso apyskait4pateikusio darbuotojo vardas, pavarde ir paraSas, Avan
priemusio darbuotojo vardas, pavarde ir para5as) ir teikia j4tvirtinti [staigos direktoriui.
avanso apyskaitos ir tarnybines komandiruotes i5laidas irodantys dokumentai saugomi
apskaitos skyriuje.

65. I komandiruotE vykstant tarnybiniu transportu, vieno i5 darbuotojq, vy
komandiruotE, padalinio vadovas (arba Personalo skyriaus vir5ininkas), ra5tiSkai s
direktoriaus pavaduotoju, kuruojandiu Personalo skyriq, Personalo skyriaus vir5ini
skyriaus virSininku, pateikia [staigos direktoriui motyvuot4 praSymq nurodydamas iSvyk
ir laik4 darbuotojq, vykstandiq i komandiruotq pareigas, vardus ir pavardes, tarnybinio ar
kuriuo vykstama i komandiruotE, valstybini numer[ ir markq bei vairuotojo vard4
Prasymas su direktoriaus rezoliucija pateikiamas personalo skyriui.

IX. DARBUOTOJV ATSAKOMYBE

66. Siauliq TI pareigDnai ir valstybes tarnaut olai uL tarnybinius nusiZengi
traukiami tarnybinen atsakomyben, o uL [staigai padarytQ materialinq Lalq -
atsakomyben Statuto ar Valstybes tarnybos istatymo nustatyta tvarka.

67. lstargos darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, uL darbo drausmds
gali buti traukiami drausminen, o ul istaigai padaryLqmaterialing lalq_ materialinen a
darbo santykius reglamentuojandiq teises aktq nustatyta tvarka.

68. [statymq nustatytais atvejais Siauliq TI darbuotojai gali buti
baudZiamoj on, administracindn ar civilinen atsakomyben.

69. Gavus informacijos, kad istaigos darbuotojas (-ai) galimai padare
nusiZengim4 (darbo drausmds paZeidimfl, atliekamas tarnybinio nusiZengimo (darbo
paZeidimo) tyrimas. Tarnybinio nusiZengimo (darbo drausmds paZeidimo) tyri
direktorius paveda atlikti konkrediam darbuotojui arba isakymu sudarytai komisijai.
nusiZengimo (darbo drausmes paZeidimo) tyrimas atliekamas, vadovaujantis galioj
aktais, siekiant objektyviai i5tirti visas su tarnybinio nusiZengimo (darbo drausmes
padarymu susijusias aplinkybes bei nustatyti tarnybini nusiZengim4 (darbo drausmes
padariusi asmenl (-is), skirti jam (iems) nuobaud4 arba pripaiinti asmeni (-is) nekaltu
tarnybinio nusiZengimo (darbo drausmes paZeidimo) padarymo ir (ar) istatymq nustat
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70. Keidiantis direktoriui, istaigos reikalai perduodami naujai
direktoriui. Jeigu nera paskirto naujo direktoriaus, reikalai perduodami
isakymu paskirtam direktoriaus pavaduotojui ar kitam asmeniui. kuriam
direktoriaus pareigas.

71. Keidiantis direktoriaus pavaduotojui ar padalinio vadol.ui, reikalai
pavedimu perduodami kitam darbuotojui. Paskyrus nauj4 direktoriaus pavaduotoj4
vadov% reikalai perduodami naulai paskirtam direktoriaus pavaduotojui ar padalinio vac

72. AtleidLiami i5 darbo ar perkeliami i kitas pareigas darbuotojai pri

/

i5ie5koti piniginE kompensacijq uL padarytq materialinq Lalq. Tarnybinio nusiZe
drausmes paZeidimo) tyrimo isvad4 tvirtina istaigos direktorius

X. REIKALV PERDAVIMAS KEIEIANTIS SIAULIU
TI DIREKTORIUI IR KITIEMS DARBUOTOJAMS

taip pat gali bfti
ar i5raSq tikrumui

darbuotojai privalo grqLinti spaudus - Administracijos reikalq skyriui, administraci
raktus - Ukio skyriui, o reZiminio korpuso raktus -- Apsaugos ir prieZirlros skyriui,
paLymejimus ir nuolatinius leidimus - Personalo skyriui, jierns i5duotas materialines

dokumentus, kuriq uZduotys nebaigtos vykdyti, turimas bylis, informacinp ar normi
knygas, isigytas uZ valstybes biudZeto lesas - padalinio vadovui. Atleidimo iS

pagal perdavimo ir priemimo akt4 kitam paskirtam darbuotojui, o jei tokio nera padalinir
73. Darbai (uZduotys) perduodami naujai paskirtam i atleidZiamoj

darbuotojui. Tais atvejais, kar naujai paskirto darbuotojo nera, darbai (uZduotysf
perduodami padalinio vadovui arba darbuotojui, kuriam pavesta laikinai eiti atleidZiamo

74. Keidiantis istaigos darbuotojui, reikalai perduodami pagal reikalq
priemimo akt+ ku4 tvirtina:

74.1. keidiantis direktoriaus pavaduotojams - direktorius;
74.2. keidiantis padaliniq vadovams ir kitiems darbuotojams - direkto

pavaduotoj as pagal j am priskirtq administruoj amq veiklos sriti,
75. Reikalams perduoti nustatyta tvarka gali buti sudaryta komisija. I kon

turi btti [traukti darbuotojai, atsakingi uZ personalo valdym4 finansus ir apskaita,
tvarkymq informaciniq sistemq eksploatavim4 bei darbuotojai, kurie atitinkamai perd
reikalus. Komisij a suraSo reikalq perdavimo-priemimo akt4.

XI. ANTSPAUDU NAUDOJIMAS

76. Siauliq TI turi antspaudus su Lietuvos valstybes herbu. lstaigos an
teises akfq nustatyta tvarka.

77. Antspaudas su Lietuvos valstybes herbu Nr. 1)
pavaduotojq ar lgaliotq asmenq pasirasy.tiems dokumentams tvirtinti,
istaigos sudarytq ar jo oficialiai gautq dokumentq kopUU nuoraSq
antspaud4 saugo ir uz jo naudojim4 atsako direktorius.

78. Antspaudas su Lietuvos valstybes herbu Nr.
dokumentams tvirtinti. Si antspaudq saugo ir uL jo naudojim4 atsako
vedejas.

naudojamas di

2) naudojamas
Buhalterines apskai

79. Siauliq TI antspaudai su Lietuvos valstybes herbu gaminami, saugomi,
sunaikinami vadovaujantis Antspaudq saugojimo, apskaitos ir sunaikinimo tvarkos apr

xrr. DARBUOTOJU
PROFESINES ETIKOS

ELGESYS DARBO METU, TARPUSAVIO SANTY
REIKALAVIMAI, PAREIGUNU ELGESYS NE TA

METU

80. lstaigos darbuotojai darbo metu turi laikytis Siaulirl TI vidaus tvarkos
Etikos taisykliq, patvirtintq Siauliq TI direktoriaus isakymu nustatltq elgesio ir da
reikalavimu.
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81. [staigos pareigunq etikos
reglamentuoja Kalejimq departamento ir iam

istaigos darbo organrzavimui.
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XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3? 9i4lu lld?.b: reglamentas skelbiamas istaigos interneto svetaineje..vrv rYvL4urwJw.
83. Siauliq TI darbo reglamentas keidiamar, pufitao-as, keidiantis tei aktams

Siauliq tardYrno oliatortau"
Bubalterines aP aitos sKyrlau
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