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PATVIRTINIMO

2016m.btuLeti d.Nr. ttot- IIO
Siauliai

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
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PATVIRTINTA

SIlur,rg TARDyM o rzoLrAToRrAUS vTDAUS TvARKos rArsyKLES

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

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

auliq Dnq, kiq valstybes tarnautoiq ir darbuotoiq, dirbandiq
pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojai) ir atliekandiq vidaus administravim4, elgesiui, iad geretq jq
ir visuomenes santykiai.

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,
S3lejiml d:partamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus jsakymai,
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.

y. 6. Siauliq TI direktorius, vadovaudamasis Lieluvos Respublikos teises aktais, atskiruose
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 ir praleidimo punkto apsaugos
tiesioginiam vadovui, jo nesant _ direktoriaus
sriti, arba istaigos direktoriui), ar buvo duotas

Pasikeitus aplinkybems (t.y. ankldiau (veliau) griZus i istaig4 nei nurodyta prasyme, arneisvykus i5 istaigos) darbuotojas rastu informuoja ist;ig;; direlioririar direktoriaus pavaduotoj4,
pagal priskirt4 kuruojam4 veiklos sriti.

i (veluojant) i darb4, apie tai nedelsdami turi
Ds administraciniai padaliniai) arba direktoriaus

rl
A

;
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" ir kitais teises aktais,
reglamentuojandiais darbo laiko apskait4.

vadovai, tardymo izoliatoriaus direktoriaus

Buhalterines apskaitos skyriui. Darbo laiko ap
apskaitos skyriuj e atitinkamame dokumentq registie.

14. Kasmetines, n oS, atostogos delperkelimo i kitas pareigas dal
valstybes tarnautojams sute va '#;ij:?f;::

stybes tarnautojams suteikiamos Darbo kodekso nustatyta tvarka.
istaigos darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, suteikiamos

p administracinio
Pra5ymas derk I vu, direktodaus

pavaduotoju pagal priskirt4 kuruojam4 veiklos sriti bei Personalo skyriumi ir ne veliau kaip pries 7
darbo dienas iki planuojamr4 atostogq pradZios turi tuti pateiktas istaigos direktoriui.

15 I i turi pateikti personalo
skyriui dal grafii4, suderintE sudirektori pa i



J

. _17. I atostogq grafikq
nei grafike iiiatyta laiku, 1 *tis pasinaudoti atostogomis kitu
(pamainos) vadovu, direktoriau suderint4 su savo padalinio
Personalo skyriumi, ir gauti dir mrnrstruojam4 veiklos sriti bei

18.

darbuotojam vadovaujamq padaliniq (pamainq)

lg. lti vykdyti kitiems darbuotojams.

numatytoms Darbo kodekso 1

pan.), igtjrs teisg i tikslines
pasekmes, nepaisant to, kokia t
atsiradi
sutuokt sveikatos

ivyksta 
formuoja
udindios p

skyriaus virsininkui, o jo nesa
nurodyti aplinkybiq atsiradimo pradzi' bei pabaig4 ir esantdokumentus.

ds ildiq il dJ;o ir inko
is ymu gali bDti perkelta i kita

p
k
Administracinio padalinio vado

reiki
itos s 

Z d.arbo uZmokesdio skaidiavim4

itos skyriaus buhalteris, atsakingas ul darbo uZmokesdio
e veliau kaip per 10 darbo dienrl (o del motinystes p"tp;;o dienas) nuo asmens kreipimori di.no, issiundia Np - sD

23. Darbo uZmokesdio
direktoriaus isakymu.

rlr. MOKEJTMAS Uz DARB.{

mokejimo terminai darbuotojams reglamentuoti atskiru siauriu TI

o lap Somos darbuotojui
iteiki
ninio 

apskaitos skyriuje

okesti iSduodama esant ra5ti5kam darbuotojo

26' Duomenys apie darbuotojo darbo uZmokesti teikiami ar skelbiami tik istatymr,nustatytais atvejais.

IV. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS RBIKALAVIMAI

27 ' Priimant i darb4 arbo bDti pasirasytinai supaZindintassu vidaus tvarkos taisyklemis, pare Symu, administracinio padalinio

;lffiH#.ff1l3,;tX?"-rls suta.ti i*t vtoms aprinkvbem, -'J;;;
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28' Naujai i darba priimtus darbuotojus su pareigybiq aprasymais, vidaus tvarkostaisyklemis, darbo reglamentu bei administraci"niq paaainiq" nuosdiais- supaZindina personalo
skyrius.

vidaus tvarkos taisykliq
padaliniq vadovai, o

stracijos reikalu skyriaus

33. Administraciios
(perkeltus i naujas pur.igu,
vadows su aktualiais istaigos

q apie prieZastis, trukdandias laiku atlikti gautas
vertinimo- menesi teikia istaigos vadowi pazymasapie mokymi eig4
s Personalo skyriuje.
7 darbo dienas i

Darbo kokybe - vertinamas darbuotojui
darbo kiekybes ir kokybes santykis, ivairaus sudet

a atsakomybg uL savo sprendimus.
as laikosi darbo drausmes, darbo tvarkos

tiksliai vykdo teisetus vadovq reikalavimus bei

Pavyzdingumas deramai atlieka savo pareigas, nuolat tobuleja,
I'ra nepriekaiStingos repu us ir tvarkingas.35. Dirbantiji as iteikiamas:38'1' pareigDnui, kitam valstybes tarnautojui, darbuotojui, dirbandiam pagal darbo sutarti,nuolatinis leidimas ne vdliau, kaip prieS darbo praaiia; 

--



38'2' pareigunui - tarnybinis paZymejimas pasibaigus bandomajam laikotarpiui ir suteikustarnybini rungE;

dZio 31 d. Buhalterines apskaitos skyriui turi
et?.

,ok:r,. iSsituokus, gimus vaikui. igrjus

["j I:''5, f,T ffiil': 
i*?,t'#iffi;lf 

ilJXl*';

i tik tam skirtose, specialiai irengtose ir

metu bUti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo

iku uZsirakinti darbo patalpose, i5skyrus tuos

arbo vietoje kiti asmenys bDtq tik darbuotojui

i naudoti darbo priemones, transporl4, elektros

technikos prie'iirq bei remont4 ir taikomosios programinesirango iuos darbu, utli.ku tit utrut irrgas uZ tai darbuotojas arba uZ si4veikl4
48' Darbuotojai, baigg darbo diel1 privalo palikti tvarking4 savo darbo viet4.

signatira?ii|;Tffilojas' 
iSeinantis i5 kabineto putl"ii"ir, ,rzrutira duris ir,jei kafinete irengta

V. IEJIMO 1 SIAUr,rrT TI PASTATAIR rSNrrVrO rS rO TVARKA

50. fejimas i Siauliu
Respublikos teisingumo ministio
patvirtinimo".

TI ir iSejimas is jo. organizuojamas vadovaujantis Lietuvos
isakymu ,,Del iejimo i pataisos istaigas ir isejimo is iq taisykliq
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istaigos direktoriaus rezoliucija registruojarnas
ugos ir prieZitrros skyriuje.

r kontroles ir praleidimo punktq (toliau _ Kpp_
i leidim4, kuri privalo pateikti Kpp_l postoparelgunul.

53. Asmenys (taip pat ir dirbantys Siauliq TI) i KPP-I ileidZiami (isleidZiami) ne daugiau
karp po tris vienu metu.

,*,^.^,_^10' 
Nuolatinis leidimas arba tarnybinis paZymejimas gr4hinamas savininkui, kai jis iSeinals lsralgos.

VI. APRANGOS IR ISVAIZDOS REIKALAVIMAI

tvarka.
56' Kiti valstybes tarnautojai ir darbuotojai turi buti tvarkingos iSvaizdos, jq aptanga -Svari, dalykinio stiliaus.

ir kitu sandeliuose, virtuvdje, dirbtuvese

deveti lingi specialus drabuZiai, privalo

priemones. kitas darbo saug4 uZtikrinandias

esiogiai kitq asmenq,
veikloje u istaigai ai
o dien4 gali deveti

VII. ELGESIO REIKALAVIMAI

reikalavimq.
arbuotojams tinkamas darbo s4lygas, skatina

a dalykine darbo atmosfera, darbuotoiai turi
asmenimis

63' Darbuotojams darbo metu draudLiamavartoti necenzurinius ZodZius ir posakius.64' Darbuotojams draudliama laikyti necenziirinio arba Zeminandio asmens garbg irorum4 turinio informacij4 darbo vietoje.

59. fstaigos direktorius, direktoriaus
(pamainos) v
reikalavimq,
aprangos irlar

pavaduotojas arba administracinio padalinio
apranga ftlar isvaizda neatitinka Siu Taisvkliu

kad atkreiptq demesi i pateiktas pastaba, aei

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Siauliq TI darbuotojams.65. Taisykles privalomos visiems

?0/6 - O6-Zt

virAi ninxe



Siauliq tardymo izoliatoriaus
vidaus tvarkos taisykliq
I priedas

(Vardas ir pavarde)

(Pareigq pavadinimas)

Siauliq tardymo izoliatoriaus Buhalterines
apskaitos skyriui

PRANESIMAS
APIE PASIBAIGUSI NEDARBINGUMA

20 m. d. Nr.
Siauliai

PraneSu,
laikotarpiui_

kad man buvo isduotas elektroninis nedarbingumo paZymejimas

__ -jnurodyti 
laikotarpi, kuriam buvo iSCrot@

PRIDEDAMA.

(Para5as)
(Vardas, pavarde)

,\riLtiiiit r,r' d'f i:iu iZi,iLitLirr au:
S,.rciaiiri: rcabiiilacijos sk,vr iaus
buriL; lir iirrir:kas. laikinili alliekantis
S.'. irrlir:is I c:rhilii aciirr* .kvr iar;s
vi iiin inko

.s ilft:lianovas'tf
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Siauliq tardymo izoliatoriaus
vidaus tvarkos taisykliq
3 priedas

Sltut ltT TARDvM o tzoLrAToRIus

(padalinio pavadinimas)

DARBUOTOJO VERTINIMO JO TSNANNYMO TERMINU LENTELE
20 Nr.

x.Slaullal

i5bandymo termin4 neiskaifyti laikotarpiai:

Darbuotojo vertinimo r ezultataiz

Jeigu uZ 2 ir daugiau vert
darbuotojas ivertinamas neigiamai; r0 ir daugiau bahl - darbuotojas ivertin

Kuratoriaus pastabos ir rekomendacii os

Darbuotojo vertinimas jo i{bandymo terminu -jo tinkamumo tolimesniam da$ui istaigoje ivertinimas.

Kuratoriaus vardas i.
men. Nuo 20 ikl20 :

Pastabos20 iki 20

Patenkinamai Nepatenkinamai

Kuratoriaus iSvada:
n Darbuotojas tinkamas eiti uZimamas pareigas
n Darbuotojas netinkamas eiti uZimamq pareigg
Psichologines tarnybos darbuotoj o pastabos ir rekomendacij os

Kuratorius

Psichologines tamybos darbuotoj as

Srruiirg izpliatoriaus

Su vertinimo iSvada susipaZinau ,.".r, izi>tiatorraus

-,-i,,'lr''(lt1 

S

uarasas) . . lir

-

( rdas, pavilde)

':i:;vfg1; Siqti{aUS
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