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Vadovaudamasis Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos statuto l6 straipsnio l dalimi:

l. T v i r t i n u Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
ir jam pavaldžių įstaigų pataisos pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų vežimo į
tarnybos (darbo) vietą tarnybiniu transportu taisykles (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo  ministerijos  direktoriaus  2010  m.  sausio  15  d.  įsakymą  Nr.  V-17 „Dėl  Kalėjimų
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų
vežimo į tarnybos vietą tarnybiniu transportu taisyklių patvirtinimo“.

3. P a v e d u  Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Bendrajam skyriui  šį  įsakymą  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  teikti  skelbti  Teisės  aktų  registre  ir
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos interneto svetainėje.

L. e. direktoriaus pareigas                     Viktoras Davidenko

Pravieniškių pataisos namai
atviroji kolonija
GAUTA
20171218 Nr. T270



                                                                               Paskirstyti skaitmenines kopijas:

1. Kopija Nr. 1 – KD Ūkio skyriui
2. Kopija Nr. 2-18 KD pavaldžioms įstaigoms

                                                                               Ūkio skyriaus vedėjas

                                                                               Vytenis Ambrazevičius

                                                                               2017-12-

Išsp. 1 egz. – Bendrajam skyriui

Rengė ir spausdino S. Klišauskas, tel. (8 5) 271 9072



PATVIRTINTA

Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos 

direktoriaus 2017 m. gruodžio     d.

įsakymu Nr.  

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO
MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ PATAISOS PAREIGŪNŲ, KARJEROS

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ VEŽIMO Į TARNYBOS (DARBO) VIETĄ
TARNYBINIU TRANSPORTU TAISYKLĖS

1.  Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių

įstaigų  (toliau  –  įstaigos)  pataisos  pareigūnų  (toliau  –  pareigūnai), karjeros  valstybės  tarnautojų  ir

darbuotojų  (toliau  –  darbuotojai)  vežimas  į  tarnybos  (darbo)  vietą  tarnybiniu  transportu

organizuojamas, jei grupei tuo pačiu maršrutu į tarnybos vietą vykstančių pareigūnų dėl visuomeninio

transporto  tuo  maršrutu  nebuvimo,  visuomeninio  transporto  grafiko  neatitikimo,  ilgai  trunkančio

visuomeniniu transportu vykimo į tarnybą laiko ar kitų objektyvių priežasčių sudėtinga laiku atvykti į

tarnybos vietą.    

2. Pareigūnų vežimas į tarnybos   vietą tarnybiniu transportu organizuojamas tokia tvarka:

2.1. Pareigūnas, pageidaujantis būti vežamas į tarnybos   vietą tarnybiniu transportu, įstaigos

vadovui raštu pateikia  motyvuotą laisvos formos prašymą dėl vežimo į tarnybos   vietą  tarnybiniu

transportu (toliau – prašymas).

2.2. Įstaigos vadovas, išnagrinėjęs prašymą, įvertina turimas šiam tikslui lėšas, taip pat ar yra

šių taisyklių 1 punkte nurodytos sąlygos, ir per penkias darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos

pateikia motyvuotą atsakymą.

2.3.  Sprendimas  dėl  pareigūnų  vežimo  į  tarnybos  vietą  tarnybiniu  transportu  įforminamas

įstaigos vadovo įsakymu, kuriame nurodoma: vežamų asmenų vardai, pavardės, pareigų pavadinimai,

kelionės maršrutas, tvarkaraštis, kelionei skiriamos transporto priemonės ir vairuotojai.

3. Sprendimas dėl pareigūnų vežimo į tarnybos vietą tarnybiniu transportu turi būti paskelbtas

viešai  ir  su  juo  supažindinti  visi  darbuotojai.  Kartu  su  pareigūnais,  esant  laisvų  vietų  transporto

priemonėje, gali būti vežami ir darbuotojai, jei jų darbo vieta yra ta pati kaip ir tarnybiniu transportu

vežamų pareigūnų.
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