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Siekdamas uZtikrinti Siauliq tardymo izoliatoriaus ger4 darbo kokybg, darbo
organizavimo tvark4 bei Siauliq tardymo izoliatoriui pavestq funkcijq vykdym4:
1. T v i rt i nu Siauliqtardymo izoliatoriaus vidaus tvarkos taisykles (pridedama).
2.P rip aLis tu netekusiu galios Siauliq tardymo izoliatoriaus direktoriaus 2011 m.
spalio 6 d. isakymo Nr. Il0I-287 ,,Del Siauliq tardymo izoliatoriaus darbo reglamento ir vidaus
tvarkos taisykliq patvirtinimo" 1.2 punkt4 su visais pakeitimais ir papildymais.

3.Pavedu:
3.1. Administracijos reikalq skyriaus r,yresniajam ra5tvedZiui su isakymu supaZindinti
direktoriaus pavaduotojus ir administraciniq padaliniq vadovus;
3.2. admtnistraciniq padaliniq vadovams su isakymu supaZindinti pavaldZius
darbuotojus;
3.3. Administracijos reikalq skyriaus virSininkei Au5rai Armo5kaitei organizuoti Siauliq
tardymo izoliatoriaus vidaus tvarkos taisykliq paskel istaigos intemetineje svetaineje.

L. e. direktoriaus pareigas

Paulius Zvaliauskas

r\uira

i

airjv i'iic iztri'ratciiau
sk1'riaus

s

-.gtf:|6q

PATVIRTINTA

SIlur,rg

TARDyM

o rzoLrAToRrAUS

vTDAUS TvARKos rArsyKLES

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
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pagal darbo sutartis (toliau
ir visuomenes santykiai.

vidaus tvarkos taisykles (toliau_Taisykles)
(toliau - istaiga arba Siauliq TI) vidaus tvark4.

kiq valstybes tarnautoiq ir darbuotoiq, dirbandiq
- darbuotojai) ir atliekandiq vidaus administravim4, elgesiui, iad geretq jq
Dnq,

2'

Siq taisykliq nuostatos taikomos tiek, kiek Siose Taisyklese nustatytq teisiniq santykiq
nereglamentuoja Tarnybos Kalejimq departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos statutas (toliau - Statutas), Lietuvos Respublikos valstybes tarnybbs
istatymas (tol"iau Valstybes tarnybos istatymas), Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (toliau Darbo kodeksas) ir
-

kiti

Lietuvos Respublikos istatymai, Vyriausybes nutarimai, teisingumo ministro
isakymai,
d:partamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus jsakymai,
S3lejiml
Siauliq TI darbo reglamentas ir kiti teises aktai.

II. DARBO IR POILSIO LAIKAS
3. Siauliq TI direktorius isakymu nustato darbuotojrl darbo ir poilsio laik4,
vadovaudamasis Statutu, Darbo kodeksu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes 200j m. rugpj[dio
7 d. nutarimu Nr. 990 ,,Del darbo laiko nustatymo valstybes ir savivaldybiq
imonese, istailose ir
organizacijose".
4. Darbuotojams, kuriq darbo laikas nenustatomas grafikais, nustatytas darbo laikas:
pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 7.30 val. iki 16.30 val.:
penktadieniais - nuo 7.30 val. iki 15.15 val.;
Pietq laikas - nuo I 1.30 val. iki 12.15 val.
Sventiniq dienq iSvakarese darbo dienos trukme sutrumpinama viena valanda.
Budindiosioms pamainoms nustatomas darbo laikas:
Dirbant dienos metu - nuo 7.30 val. iki 20.00 val.;
Dirbant nakties metu - nuo 19.30 val. iki 8.00 val..
5. Budindiosios pamainos pareiglnams suteikiama 30 min. trukmes laikas pailseti ir
pavalgyti (toliau - pertrauka). Pertraukos suteikim4, pareigDnq keitim4si postuose bei kitas darbo

organizavimo priemones vykdo ir kontroliuoja Apsaugos ir prieZiUros skyriaus tardymo
izoliatoriaus direktoriaus budintysis padejejas, jo nesant Apsaugos ir prieZi;ros skyriaus tardymo
izoliatoriaus direktoriaus budindioj o padej ej o pavaduotoj as.
6. Siauliq TI direktorius, vadovaudamasis Lieluvos Respublikos teises aktais, atskiruose
y.
Siauliq TI administracijos padaliniuose ir atskiriems darbuotojams gali nustatyti kit4 darbo laik4.
7' Darbuotojas, dirbantis kompiuteriu, po kiekvienos valandos nepertraukiamo darbo gali
daryti iki 10 minudiq poilsio pertrauk4.
8. Darbuotojai, palikdami istaig4 tarnybos, darbo (toliau - darbas) tikslais, apie tai LodLiu
turi informuoti direktoriaus pavaduotoj q pagal priskirt4 kuruojam4 veikios sriti, o jo nesant
istaigos direktoriq. Darbuotojai, kuriq administraciniq padaliniq vadovai yra tieiiogiai pavaldus
nurodant i5vykimo tiksl4 ir planuojam4
. Darbuotojui paliekant istaig4, pirmojo
ikina (telefonu), ar buvo duotas leidimas
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9. Darbuotojai, norintys palikti istaig4
administracinio padalinio vadovui, kuriame

o

kontroles
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praleidimo punkto

apsaugos

tiesioginiam vadovui, jo nesant _ direktoriaus
sriti, arba istaigos direktoriui), ar buvo duotas

Pasikeitus aplinkybems (t.y. ankldiau (veliau) griZus
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11. Pirmojo kontroles ir
fiksuoja darbuotojus velubjandius
paliekandius lstaig4 anksdiau nu
nurodydami tikslq jq atvykimo ar iSvykimo laik4 i
12. Siauliq TI darbo laiko apskaita
Vyriausybes 2004 m. sausio 27 d. nutarimu
pavyzdines formos ir jo pildymo tvarkos apraSo patvirtinimo"
reglamentuojandiais darbo laiko apskait4.
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vadovai, tardymo izoliatoriaus direktoriaus

Buhalterines apskaitos skyriui. Darbo laiko
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apskaitos skyriuj e atitinkamame dokumentq registie.
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23. Darbo uZmokesdio mokejimo terminai darbuotojams
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26' Duomenys apie darbuotojo darbo uZmokesti
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IV. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS RBIKALAVIMAI
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28' Naujai
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50. fejimas Siauliu TI ir iSejimas is jo. organizuojamas
vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teisingumo ministio
isakymu ,,Del iejimo i pataisos istaigas ir isejimo is

patvirtinimo".
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istaigos direktoriaus rezoliucija registruojarnas
ugos ir prieZitrros skyriuje.
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i leidim4, kuri privalo pateikti Kpp_l posto
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53. Asmenys (taip pat ir dirbantys Siauliq TI) i KPP-I
ileidZiami (isleidZiami) ne daugiau
karp po tris vienu metu.
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VI. APRANGOS IR ISVAIZDOS REIKALAVIMAI
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56' Kiti valstybes tarnautojai
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ir
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VII. ELGESIO REIKALAVIMAI
reikalavimq.
arbuotojams tinkamas darbo s4lygas, skatina

a dalykine darbo atmosfera, darbuotoiai turi
asmenimis

63' Darbuotojams darbo metu draudLiamavartoti necenzurinius ZodZius posakius.
ir
64' Darbuotojams draudliama laikyti necenziirinio arba Zeminandio asmens

garbg ir

orum4 turinio informacij4 darbo vietoje.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
65. Taisykles privalomos visiems Siauliq TI darbuotojams.
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