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PANEVEZIO APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBOS
VIDAUS TVARKOS TAISYKLES

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1' PaneveZio apygardos probacijos tamybos vidaus tvarkos taisykles (toliau -Taisykles) reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respubiikos darbuotojq
saugos ir sveikatos istatymo, Tarnybos Kalejimq departamente prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos statuto ir kitq teises aktq, reglamentuojandiq darbo santykius, nuostatq
darbo tvarkos klausimais igyvendinim4 PaneveZio apygardos probacijos tarnyboje.

2' Panevelio apygardos probacijos tamyba yra Kalejimq departamentui prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijai (toliau - Kalejimq departamentas) pavaldi biudZetine istaiga.3. PaneveZio apygardos probacijos tamyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Konstitucija, istatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teises aktais,
Lietuvos Respublikos tarptautinemis sutartimis, Respublikos Prezidento d"k 

"tui., 
Lietuvos

Respublikos Vyriausybes nutarimais, teisingumo ministro ir Kalejimq departamento direktoriaus
isakymais, PaneveZio apygardos probacijos tarnybos direktoriaus isakymais, darbo reglamentu,
Siomis taisyklemis ir kitais teises aktais.

4. PaneveZio apygardos probacijos tarnybos skyriai darb4 organizuoja
vadovaudamiesi PaneveZio apygardos probacijos tarnybos direktoriaus patvirtintais skyritl
nuostatais. Skyriq vadovai yra asmeni5kai atsakingi uZ vadovaujamo skyriaus darbo organizavim4,
jam pavestq funkcijq, PaneveZio apygardos probacijos tarnybos vadovybes rezoliucijq ir Zodiniq
pavedimq vykdym4. Skyriq vadovai tiesiogiai atskaitingi PaneveZio apygardos probacijos tarnybos
direktoriui.

5. Taisykles tvirtina, keidia ar papildo PaneveZio apygardos probacijos tarnybos
direktorius savo isakymu.

6.UZ PaneveZio apygardos probacijos tarnybos vidaus tvarkos taisykliq igyvendinim4
atsako istaigos direktorius.

II. DARBO IR POILSIO LAIKAS

7. Darbo laikas PaneveZio apygardos probacijos tarnybai nustatomas vadovaujantis
Tarnybos Kalejimq departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutu 1zin.,
2000, Nr. 39-1088; 2008, Nr. 135-5230), Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (zin.,2002,Nr. 64-
2569, su pakeitimais) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. rugpjudio 7 d. nutarimu Nr.
990 ,,Del darbo laiko nustatymo valstybes ir savivaldybiq imonese, istaigose ft organizacijose"
(Zin.,2003, Nr. 79-3593, su pakeitimais).

8. PareigDnams ir darbuotojams PaneveZio apygardos probacijos tamyboje nustatyta
40 valandq trukmes 5 darbo dienq savaite. Pirmadieni, antradieni, trediadieni ir ketvirtadieni
dirbama nuo 8 valandos iki 17 valandos, o penktadieni - nuo 8 valandos iki 15 valandos 45
minudiq. Pietq pertrauka nuo 12 valandos iki 12 valandos 45 minudiq. Se5tadienis ir sekmadienis -poilsio dienos. Atskiru PaneveZio apygardos probacijos tamybos direktoriaus isakymu, esant
tamybiniam bltinumui, gali buti nustatomas skirtingas darbo pradZios ir pabaigos laikas, tadiau
uZtikrinant efektyvq istaigos darb4

9' Pareig[nai nakties metu dirba pagal patvirtint4 PaneveZio apygardos probacijos
tamybos direktoriaus Naktinio darbo grafik4. UZ istaigos darbuotojq naktinio darbo grafiko
sudarym4 ir pakeitim4 yra atsakingas Administracijos reikalq skyrius.



/.

10. Svendiq dienq i5vakarese darbo dienos trukme sutrumpinama viena valanda, Si
nuostata netaikoma sutrumpint4 darbo laik4 dirbantiems pareiglnams ir daibuotojams.

11. Pareigunai ir darbuotojai turi laikl.tis PanweZio apygardos probacijos tarnybos
nustatyto darbo laiko reZimo.

12. Pareig[nams ir darbuotojams atostogos ir poilsio laikas nustatomas vadovaujantis
Tarnybos Kalejimq departamente prie Lietuvos Respuutit<os teisingumo ministerijos statutu'r,zin.,
2000, Nr' 39-1088; 2008, Nr. 135-5230), Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos
Respublikos valstybes tarnybos istatymu 12in' 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-170g), Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 2003 m. rugpjDdio 7 d. nutarimu Nr. 990 ,,Del darbo laiko nustatymo
valstybes ir savivaldybiq imonese, istaigose n organizacijose,,.

13. Pareiglnas ir darbuotojas, dirbantis kompiuteriu, po kiekvienos valandos
nepertraukiamo darbo gali daryti iki 10 minudiq poilsio pertrauk4. Tokiq perlraukq laikas
nenustatytas, pavestas kontroliuoti skyriq vadovams.

14. Kasmetines atostogos suteikiamos pagal patvirtint4 PaneveZio apygardos
probacijos tarnybos direktoriaus isakymu kasmetiniq atostogq ,rt"iki-o 

-grafrk', 
kuris sudaiomas

Saliq susitarimu.
15. Pareiguno ar darbuotojo pag suteikiamos

dalimis, bet viena i5 kasmetiniq atostogq daliq q dienq.
16. pareiglnai ir darbuotojai, palikdami arbo (toliau

vadinama - darbas) tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesiogini vadov4 ir nurodyti i5vykimo
tiksl4 bei trukmg. Noredami i5vykti ne darbo tikslais, pareigunai ii darbuotojai turi gauti tiesioginio
vadovo sutikim4.

17. PareigDnai ir darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti idatbq, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesiogini vadov4 ir nurodyti velavimo ar
neatvykimo prieZastis. Jeigu valstybes tamautojai ar darbuoiojai apie savo neatvykima del tam tikrq
prieZasdiq negali pranesti patys, tai gali padaryti kiti asmenys.

III. BENDRIBJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

17. Panevelio apygardos probacijos
skirtose, specialiai parengtose ir paLymetose vietose.
priemonese, rlkyti draudZiama.

tarnybos patalpose leidZiama rrlkyti tik tam
Kitose vietose, taip pat tamybinese transporto

18. Pareigtnai ir darbuotojams draudZiama darbo metu buti neblaiviems ar
apsvaigusiems nuo narkotiniq ar toksiniq medZiagq.

19. Pareigunai ir darbuotojai neturi laikyi jokiq asmeniniq maisto produktq ir gerimq
malomoje vietoje piliediq ir kitq asmenq aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktq'ar lerimr"piliediq ir kitq asmenq aptamavimo metu.

darbo laiku uZsirakinti darbo patalpose,

kad jq darbo vietoje pa5aliniai asmenys

20. Pareigtnams ir darbuotojams draudZiama
iSskyrus tuos atvejus, kai teises aktuose nustatyta kitaip.

21. PareigDnai ir darbuotojai turi uZtikrinti.
bDtq tik valstybes tarnautojui ar darbuotojui esant.

22. Pateig[nai ir darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones,
transport4, elektros energij4 ir kitus materialinius istaigos isteklius.

23 ' PaneveZio apygardos probacijos tarnybos elektroniniais rySiais, galiniais
irenginiais, programine iranga, biuro iranga, kanceliarinemis ir kitomis priemonemis pareig1nai ir
darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.

24' tojams draudLiama leisti paSaliniams asmenims naudotis
institucijos ar ist ais, galiniais irenginiair, piogrurnine iranga, biur.o iranga,kanceliarinemis i

25' Kompiuteriq, ry5iq technikos prieZilr4 bei remont4 ir taikomosios programines
irangos diegim4 organizuoja ir Siuos darbus atlieka tik atsaking as uL taiistaigos skyrius, palreig1nas
ar darbuotojas arba uZ 5i4 veikl4 atsakingas juridinis asmuo.

26. Pareigunai ir darbuotojai, baigg darb4, turi palikti tvarking4 darbo viet4. Bltina
patikrinti, ar i5jungti elektros prietaisai, apSvietimr s, uZdaryti langai,i5einant'ulrakinti pataipas.
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IV. APRANGOS IR ISVAIZDOS REIKALAVIMAI

27' Pareigunai ir darbuotojai turi buti tvarkingos iSvaizdos, jq apranga - Svari,dalykinio stiliaus.
28' PateigDnai ir darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliediq ir kitq asmenq,nedalyvaujantys posedziuose, ar kitoje veikloje,"susijuside sr- atsiovavimu istaigai arba josrcptezentavimu, vien4 darbo dien4 per savaitg - penktadieniais , gali deveti laisvalaikio stiliausdrabuZius.

29' Panevezio apygardos.probacijos tamybos direktorius arba jo igaliotas asmuo,kurio nuomone, pareig[no ar darbuotoj-o upruigu ir isvaizda neatitinka siq Taisyk lfi+ 27 punktoreikalavimq, ipareigoja valstybes tarnautoj4 ar daibuotoj4 ateityje rengtis ir tvarkytis tinkamai.

V. ELGESIO REIKALAVIMAI

30' Pareigunai ir darbuotojai.savo elgesiu rcprezentuoja istaig4, kurioje dirba.31' Darbo etika tai .darbo santykiai, grindZiami 'u:alovyb"s ir darbuotojqs4Ziningumu bei abipuse pagarba ir ipareigojantys:
31'1' PaneveLio apygardos probacijos tarnybos vadovybg: darbuotojams sudarytitinkamas darbo s4lygas; skatinti bendradarbiavim[ r patgarbq kolektyve;'padeti darbuotojams, jei

Siems nesiseka darbe;
3l'2' Panevezio apygardos probacijos tamybos pareigunus ir darbuotojus: pagarbiaielgtis su bendradarbiais ir interesaniais, buti paslaugius, draudliana vartoti necenztrinius ZodZius irposakius, laikyti necenzurinio arba zeminandio urlm"n, garbg ir orum4 turinio informacij4 darbovietoje, laikytis bendrq svaros ir higienos. reikalavimq, pua.ti bendradarbiams, jei siems nesiseka

darbe ; neplatinti konfi dencialios infoimacii os.
32' Pareig[nq ir darbuotojq savitarpio santykiai grindZiami supratimo, tolerancijos,geranori5kumo ir abipuses pagarbos principais.
33.

departamento prie
etikos taisyklemis
149-5448)' kurios aplbteaia Kalejimq departamento ir jam pavaldai:l istaigq pareig1nq etikosprincipus ir elgesio tarnybos ir ne tarnytos ieikalavimus.

VI. PAREIGUNU IR DARBUOTOJU ATSAKOMYBE

34' Pateigrnui ar darbuotojui, paZeidusiam Sias Taisykles, taikoma tamybine ardrausmine atsakomybe.
35' Pareig[nq ir darbuotojq tarnybing ar drausming atsakomybg reglamentuojaLietuvos Respublikos valstybes tarnybos isiaty-as, Tarnybos Kalejimq departamente prie LietuvosRespublikos teisingumo ministerijos statutas ir Lietuvos R.espublikos darbo kodeksas.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36' Taisykles privalomos visiems PaneveZio apygardos probacijos tamybospareigDnams ir darbuotoj ams.
37' vidaus 

Jvarkq reglamentuoja ir kiti Panev eLio apygardos probacijos tarnybosdirektoriaus isakymai, Taisykles, tvarkos uprusui, skyriq nuostatai ir pareigybiq aprasymai, kurienustato ir kitas pareig[nq ir darbuotojq pareigas.
38' PaneveLio apygardos probacijos tarnybos vidaus tvarkos taisykles skelbiamosPaneveZio apygardos probacijos ta ybos intern"to tint tutupy;".


