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2or9 m. gruodZio ,lG a. Nr. ttot- 5C4_
Siauliai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro2}l4 m. kovo 6 d. isakymuNr.
1R-65 ,,Del Kalejimq departamentui piie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldZiq
istaigq nuostatq patvirtinimo" patvirtintq Siauliq tardymo izoliatoriaus nuostatq 12 punktu:

1. T v i r t i n u Siauliq tardymo izoliatoriaus darbo reglament4 @ridedamas).
2. P r ip aL'i s tu netekusiais galios Siauliq tardymo izoliatoriaus direktoriaus isakymus:
2.1.2015 m. kovo 31 d. Nr.1/01-50 ,,Del Siauliq tardymo izoliatoriaus darbo ieglamento

patvininimo" su pakeitimais;
2.2. 2015 m. geguZes 28 d. Nr.l/01-l27,,Del Siauliq TI dokumentq valdymo tvarkos apraSo

patvirtinimo" su pakeitimais;
2.3.2016 m. birZelio 29 d. Nr.l/01-109 ,,Del Siauliu TI

patvirtinimo" su pakeitimais;
veiklos planavimo taisykliq

2-4.2019 m. balandlio 17 d. Nr. ll0l-l18,,Del darbo grupiq ir komisijq posedZiq
protokolavimo"

3. N u s t a t a u, kad Sis isakymas isigalioja nuo 2020m. sausio I d.
4.Pavedu:
4.1. Veiklos organizavimo skyriaus vyresniajam ra5tvedZiui su isakymu supaZindinti

direktoriaus pavaduotoj us ir administraciniq padaliniq vadovus;
4.2. Veiklos organizavimo skyriaus vedejui Gintarui Valentukoniui organizuoti Sio isakymo

paskelbim4 istaigos internetinej e svetaindj e;
4.3. adminstraciniq padaliniq vadovams su isalcymu supaZindinti pavaldZius darbuotojus.
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PATVIRTINTA
Siauliq tardymo rektoriaus

2019 m. gruodZi Nr.ll}l- 5O I
Sm.ul,tg TARDYMO IZOLIATORTAUS

DARBO REGLAMENTAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Siauliq tardymo izoliatoriaus darbo reglamentas (toliau - reglamentas) nustato Siauliq
tardymo izoliatoriaus (toliau - Siauliq TI arba istaiga) darbo tvark4.

2. Siauliq TI savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos tarptautinemis sutartimis, istatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teises

aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais,

Ministro Pirmininko potvarkiais, teisingumo ministro isakymais, istaigos nuostatais, Kalejimq
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau - Kalejimq departamentas)

direktoriaus isakymais, Siauliq TI direktoriaus isakymais, Siuo reglamentu ir kitais teises aktais.

3. Siauliq TI savo veikl4 gindiia teis6tumo, pagarbos Zmogaus teisdms, istatymo
virlenyb€s, objektyvumo, visuomenes morales, humanizmo, proporcingumo, nepiktnaudZiavimo

valdaia,tarnybinio bendradarbiavimo ir kitais Lietuvos Respublikos vieSojo administravimo istatyme
nustat5rtais principais.

4. Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Prezidentlroje, Lietuvos
Respublikos Vyriausybeje, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje, kitose valstybes

institucijose ir fstaigose Siauliq TI atstovauja direktorius, direktoriaus pavaduotojai arba direktoriaus

igalioti istaigos administraciniq padaliniq (toliau - padaliniai) vadovai arba kiti istaigos pareigtnai,

valstybes tarnautojai, darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojai).

II SKYRIUS
BENDRTE.I sr.q.ulru rI STRUKTUROS IR DARBO KLAUSIMAI

Pirmas skirsnis
Siaulig TI strukttrra

5. Siauliq TI administracijos strukt[r4 nustato Kalejimq departamento direktorius,

vadovaudamasis lstatymais ar jq igyvendinamaisiais teises aktais ir atsiZvelgdamas i istaigos tikslus,
uZdavinius, strateginius ar metinius veiklos planus.

6. Siauliq TI vadovauja direktorius, kuris priZiiiri ir koordinuoja istaigos padaliniq veikl4,
atsako uZ istaigai pavestq uZdaviniq vykdym4 ir darbo otgarizavimq.

7. Direktorius priima ir pasira5o isakymus ir nutarimus.
8. Kai nera Siauliq TI direktoriaus (atostogos, komandiruote ir kiti atvejai), jo funkcijas

atlieka direktoriaus pavaduotojas, kurio pareigybes apra5yme nustatyta tokia funkciia, arbaKalejimq
departamento direktoriaus isakymu paskirtas kitas istaigos, Kalejimq departamento ar jam pavaldZios

istaigos pareiglnas.
9. {staigos direkloriaus pavaduotojai pagal jiems nustatytas administravimo sritis

koordinuoja istaigos padaliniq veikl4 ir atsako uZ istatymq, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimq, kitq teises aktq igyvendinimo organizavim4 ir koordinavim4.

10. fstaigos padaliniai uZtikrina istatymuose, Vyriausybes nutarimuose ir kituose teises

aktuose istaigai nustatytq uZdaviniq igyvendinim4, pagal kompetencij4 formuoja bendr4 istaigos
veiklos ir personalo strategij4, uZtikrina valstybiniq programq igyvendinim4, organinoja istaigos
direktoriaus sprendimq vykdym4 bei jq kontrolg.

11. Padaliniq vadovai yra tiesiogiai pavaldus jq padalini koordinuojandiam direktoriaus
pavaduotojui ir asmeni5kai atsako uZ vadovaujamiems padaliniams pavestq uZdaviniq igyvendinim4
ir funkcijq vykdym4, darbo organrzavim1, darbo drausmg, pavaldZiq darbuotojq teises paZeidimq
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prevencij4, taip pat uZ istaigos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojq rezoliucUq ir Zodiniq

pavedimq vykdym4.
12. Siauliq TI veikta reguliuojama istaigos direktoriaus isakymais tvirtinamais: darbo

reglamentu, vidaus tvarkos taisyklemis, administracijos padaliniq nuostatais, pataisos pareiglnq,

valstybes tarnautojrl ir darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis, pareigybirl apraSymais, kitais teises

aktais.
13. Padalinio vadovas turi uZtikrinti, kad i darb4 priimamas darbuotojas, prie5 pradedamas

eiti pareigas, butq supaZindintas su administracijos padalinio nuostatais, pareigybes apra5ymu, Siuo

reglamentu, vidaus tvarkos taisyklemis ir kitais teises aktais, kuriais privalo vadovautis savo veikloje.
14. Kai darbuotojo laikinai n6ra, jo funkcijas atlieka kitas darbuotojas, kurio pareigybes

apra5yme tokios funkcijos yra nustatytos, arba direktoriaus isakymu paskirtas kitas darbuotojas.

Antras skirsnis
Komisijg, darbo grupiq sudarymas ir jq veikla

15. Vykdant Lietuvos Respublikos istatymq, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimq,
teisingumo ministro, direktoriaus isakymq ir kitq teises aktq nuostatas, direkloriaus isakymu gali biiti
sudaromos nuolatines ar laikinosios komisijos arba darbo grupes.

16. Nuolatines komisijos sudaromos direktoriaus pavestai ilgalaikei funkcijai vykdyti.
17. Laikinosios komisijos arba darbo grupes sudaromos direktoriaus isakymu pavestai

trumpalaikei funkcijai, uZduodiai ar pavedimui vykdyti.
18. Nuolatines ir laikinosios komisijos, darbo grupes sudaromos i5 komisijos pirmininko ar

darbo grupes vadovo, nariq, esant bltinybei, pirmininko pavaduotojo, darbo grupes vadovo
pavaduotojo ir sekretoriaus.

19. Komisijos (darbo grupes) pirmininkas, komisijos (darbo grupes) nariai uZ savo veiklq
atsako Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka.

20. Siauliq TI sudaromq komisijq ir darbo grupirl

!salcymu.
21. Pasikeitus komisijos nario pareigoms, reikalui

sudetis tvirtinama istaigos direktoriaus

esant, narys keidiamas kitu arba toliau
eina komisijos nario pareigas.

22. Komisijos ir darbo grupes savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos istatymais,
Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, kitais teises aktais ir Siuo reglamentu. Sudarant

komisij4 ar darbo grupg, gali bflti patvirtintas komisijos ar darbo grupes darbo reglamentas

(nuostatai), kuriuo komisija ar darbo grupe vadovaujasi savo veikloje.

23. Jeikomisijos ar darbo grupes darbo reglamente (nuostatuose) nenustatytakitaip,posedis
yra teisetas, jeigu jame dalyvauja ne maliau kaip puse komisijos ar darbo grupes narirl. Komisijai
vadovauja bei posedZius organizuoja komisijos pirmininkas. Komisijos pirmininkui nedalyvaujant,
jo funkcijas atlieka komisijos pirmininko pavaduotojas, kitais atvejais posedyje komisijos nariq
dauguma i5renkamas komisijos narys pirmininkaujantis komisijos posedZiui. Komisijos sprendimai

iforminami protokolu. Protokol4 pasira5o posedZio pirmininkas ir sekretorius. Sprendimai priimami
posedyje dalyvaujandiq komisijos nariq balsq dauguma. Balsams pasiskirsdius po lygiai, lemia
posedZio pirmininko balsas.

24. Komisijos ar darbo grupes darbo reglamente (nuostatuose) turi b[ti nurodyta: komisijos

funkcijos, darbo organizavimo ir sprendimq priemimo tvarka, komisijos nariq atsakomybe. Jei

komisija neturi reglamento (nuostatq), ji vadovaujasi Siame reglamente nustat5rta tvarka, o komisijos
funkcijos bei komisijos nariq atsakomybe nurodoma istaigos direktoriaus isakyme, kuriuo sudaryta

komisija.
25. Visi komisijos ar darbo grupes nariai turi lygias balso teises. Balsuojama atvirai, jei

kitaip nenustato kiti teises aktai arba posedZio metu nenusprendZiama kitaip. Jeigu kokiu nors

klausimu nuomonds nesutampa, komisijos ar darbo grupes narys gali pareik5ti atskir4j4 nuomong.

26. Komisijq, darbo grupiq veiklos dokumentai (posedZiq protokolai, susira5inejimo

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

27. Siauliq TI sudarytq darbo grupiq bei komisijq posedZiai protokoluojami tokia tvarka:
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27.1. sel<retorius posedZio metu daro garso ira54 ir parengia protokol4;
27.2. posedZio protokole privalomai nurodoma posedLio data, laikas, posedZio dalyviai,

kviestiniai asmenys, svarstomi klausimai irpriimti sprendimai, balsavimo renitataiirnuo sprendimq
priemimo nusi5aling posedZio dalyviai.

27.3. diskusijos svarstomais klausimais, posedZio metu pasisakiusiqjq atskiros nuomones,
posedZio eiga protokole neapra5oma, i5skyrus atvejus, kai posedZio metu nusprendZiama kitaip, arba
to reikalauja teises aktai;

27.4. posAdZio protokol4 sekretorius rengia Dokumentq valdymo sistemoje (toliau - DVS),
pasira5o DVS priemonemis, siundia derinti su posedZio pirmininku (reikalui esant ir su kitais nariais
ar kitais asmenimis), siundia registruoti (arba registruoja pats DVS priemonemis) ir siundia istaigos
direktoriui sprendimo priemimui. PosedZio metu gali buti nustatoma ir kita protokolo derinimo
procedura;

27.5. posedZio protokolas parengiamas ne veliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus
posedZiui, jeigu posedZio metu nenustatomas trumpesnis terminas;

27.6. posddZio garso ira5as patalpinamas i DVS kartu su protokolu ir yra neatsiejama
posedZio protokolo dalimi.

28. Komisijos ar darbo grupes veikla gali bfiti nutraukta istaigos direktoriaus isakymu.
Komisijos ar darbo grupes veikla nutraukiama neivykdZius uZduoties, kai atsiranda aplinkybiq, kurios
daro tolesng komisijos ar darbo grupes veikl4 netiksling4, arba kai atsiranda prieZasdiq, del kuriq
negalima ivykdyti komisijai ar darbo grupei nustatytq uZduodiq, ir del to komisijos pirmininkui ar
darbo grupes vadovui pateikus motyvuot4 tarnybini prane5im4 istaigos direktoriui.

29. Komisijai ar darbo grupei nustatytas terminas uZduodiai ivykdyti gali bUti pratgstas tik
tuo atveju, kai komisijos pirmininkas ar darbo grupes vadovas istaigos direktoriui pateikia motyvuot4
pra5ym4, kuriame pateikia informacij4 apie komisijos ar darbo grupes nuveikt4 darbq ir i5desto
prieZastis, del kuriq neivykdytos uZduotys. Kartu su praSymu turi buti pateiktas Siauliq TI
direktoriaus isakymo del termino pratgsimo projektas, jei terminas buvo nustatytas isakyme.

Treiias skirsnis
Pasitarimai Siauliq TI

30. [staigos einamieji klausimai aptariami pasitarimuose, kurie numatyti Siauliq TI
direktoriaus isakymu patvirtintam e organizaciniq priemoniq plane-grafike.

31. Savaites darbo plano aptarimo pasitarimai protokoluojami pirmadieniais (nurodant visq
administracijos padaliniq vadovq planuojamus darbus), su jq turiniu Dokumentq valdymo sistemos
(toliau - DVS) priemonemis supaZindinami pasitarime dalyvavg asmenys.

32. Padaliniai aktualiems veiklos klausimams aptarti gali organizuoti pasitarimus, kuriuose
dalyvauja padaliniq vadovai, kiti darbuotojai ir kviestiniai asmenys. Jei rengiamas pasitarimo
protokolas, ji pasiraSo padalinio, rengiandio pasitarim4, vadovas ar kitas darbuotojas, atstovavgs
padaliniui pasitarime, ir pasitarimo sekretorius.

III SKYRIUS
Sraur-rql rr vErKLos rLANAVTMAS

Pirmas skirsnis
Planavimo dokumentai

33. Siauliq TI veiklos planavimo dokumentai:
33.1. istaigos direktoriui nustatytos einamqjq metq uZduotys;
33.2. Kalejimq departamento vertinimo kriterijai Siauliq TI;
33.3. Siauliq tardymo izoliatoriaus metinis veiklos planas;
33.4. vieSqjq pirkimq planas;
33.5. kiti istaigoje vykdomi planai bei programos;
3 3.6. istaigos administraciniq padaliniq planai;
33.7. pataisos pareigunq, karjeros valstybes tarnautojq uZdaviniai metams;
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33.8. istaigos darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis, siektini rcniltatai.
34. Planuojant vadovaujamasi planq hierarchijos: planai rengiami siekiant ivykdyti

planinius aukStesniq planr+ rodiklius.
35. Priemoniq pavadinimai bei istaigos veiksmq pavadinimai derinami su Veiklos

organizavimo skyriumi.
36. Planai rengiami nurodant konkredius Proceso ir (ar) indelio vertinimo kriterijus, mato

vienetus ir reik5mes.
37. Veiksmai ir vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikSmes turi atitikti Siuos

reikalavimus:
37.1. planuojant finansavimo reikalaujandius veiksmus, pasitarti su istaigos vadovybe, uZ

finansus ir iiking veikl4 atsakingq padaliniq vadovais, ar planuojamam laikotarpiui Siam veiksmui
igyvendinti bus skiriama le5q;

37.2.1<riterijus turi blti orientuotas ne tik i kiekybiniq, bet ir kokybiniq charakteristikq,
susijusiq su veiksmo atlikimu, matavim4 ir parodyti veiksmo ivykdymo rezttltatq, atsiZvelgiant i
veiksmo tikslus;

37.3. turi biiti konkretiis, vengti abstrakdiq s4vokq, ne per daug plattis ir pamatuojami;
37.4. vertinimo kriterijq reik5mes turi btti pamatuojamos ir apskaidiuojamos suteikiant

galimybg objektyviai nustatyti, ar pasiekta kriterijaus reik5me;
37.5. skiltyje ,,[vykdymo terminas" turi bUti nurodyta galutine veiksmo ivykdymo data;
37.6. jei veiksmas numato tobulinti vidinius veiklos procesus (efektyvinti, tobulinti, gerinti,

didintilmaZinti ir t.t.), vertinimo kriterijus neturi apsiriboti veiksmo atlikimo rezultatu, kuris
nesiejamas su veiklos procesq tobulinimu, bet parodyti tobulinimo reniltat4 (kokybini pokyti);

37.7. administracinio padalinio veiklos planuose planuojamos priemones turi atitikti
administracinio padalinio kompetencij4 (neplanuoti veiksmq ir rodikliq kitam padaliniui). Jeigu
planuojami bendri veiksmai su kitais padaliniais, jie turi btiti ira5yti ir i Siq administraciniq padaliniq
planus;

37.8. turi b[ti susijg su administracinio padalinio veiklos gerinimu;
37.9. neturi prie5tarauti istatymams, kitiems teises aktams ir bendrai istaigos bei kitq

admini straciniq padaliniq;
37.10. neturi dubliuoti krq planq ar papildyti vienas kit4.
38. Vie5qiq pirkimq planus rengia Veiklos orgarizavimo skyrius (toliau - VOS), juos

tvirtina istaigos direktorius.
39. Kiti planavimo dokumentai teises aktq nustatyta tvarka rengiami istaigos direktoriaus ir

jo pavaduotojo CD pavedimu.
40. Siauliq TI organizacines priemones (instruktaZai, piliediq priemimas asmeniniais

klausimais ir kt.) vykdomos pagal istaigos direktoriaus isakymu tvirtinam4 organizaciniq priemoniq
plan4-grafik4.

41. Padaliniq vadovai pavaldZius darbuotojus privalo supaZindinti su istatymais, kitais
teises aktais, jq pakeitimais ir papildymais, kuriais darbuotojai privalo vadovautis savo veikloje.

Antras skirsnis
Metinis veiklos planas

42. Pagrindinis istaigos veiklos planavimo dokumentas yra Metinis istaigos veiklos planas,
kuris rengiamas atsiZvelgiant i Teisingumo ministerijos strategini veiklos planE, Kalejimq
departamento metini veiklos plwry,, papildomai integruojant einamqjq metq nustatytas uZduotis
istaigos direktoriui, Kalejimq departamento pateiktus vertinimo kriterijus ir rodiklius, kitus rodiklius.
I metini istaigos veiklos plan? tarp pat gali buti itraukti ir kitq istaigos vykdomq plantl bei programq
rodikliai.

43. Kalejimq departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldZiq
TI metinio veiklos planq ataskaitas Kalejimq
Siauliq TI direktoriui, reikalui esant, planavimui
fsakymu gali brlti sudaryta Komisija.



44. fstaigos metinio veiklos plano projekt4, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
pavaldZiq istaigq programq vykdymo ir istaigos metinio veiklos plano vykdymo ataskaitas direktoriui
(arba Komisijai) pateikia VOS.

45. fstaigos metinis veiklos planas sudaromas atsiZvelgiant i administraciniq padaliniq
pateiktus pasifllymus

46. Gavus atitinkamus nurodymus i5 Kalejimq departamento ir Siam parongus savo metini
veiklos plan4, VOS pareikalavimu, administraciniai padaliniai pateikia patikslintus pasi0lymus i
Siauliq TI metini veiklos planq. AtsiZvelgiant i pasitrlymus, ieisingumo ministerijos stiategini
veiklos planQ, Kalejimq departamento metini veiklos plan4, kitus planavimo dokumentus, VOS
vadovas direktoriui (ar Komisijai) pateikia istaigos metinio veiklos plano projekt4. fstaigos metinis
veiklos planas derinamas ir tvirtinamas Kalejimq departamento direktoriaus nustatyta tvarka.

47. VOS vadovas turi teisg pareikalauti i5 administraciniq padaliniq vadovq patikslinti
pateiktus pasiDlymus bei pareikalauti kitq, su planavimu susijusirl duomenq bei dokumentq.

Treiias skirsnis
[staigos darbuotoj g metinGs veiklos planavimas

48. Teises aktq nustatyta tvarka, tamybinio vertinimo metu, pataisos pareigiinams,
valstybes tamautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, nustatomi einamqjq metq
uZdaviniai ir jq vertinimo rodikliai, atsilvelgiant i patvirtinto (patikslinto) Teisingumo ministerijos
strateginio veiklos plano programq tikslus, uZdavinius ar priemones, istaigos metinio veiklos plano
bei kituose planuose nustatytas priemones.

49. Ulduodiq vykdymas ivertinamas pareigtino, karjeros valstybes tamautojo eilinio ar
neeilinio vertinimo metu, taippat darbuotojo, dirbandio pagal darbo sutarti, metinio vertinimo metu.

Ketvirtas skirsnis
Atskaitomybd

50. AtskaitomybevZ istaigos planus vykdoma 3 etapais:
50.1. VOS parengia elektronine forma (Excel lentele, Word dokumentu ar kita elektronine

forma) lenteles del istaigos metinio plano, metiniq direktoriaus uZduodiq, Kalejimq departamento
nustatytq vertinimo kriterijq ir kitq duomenq ir pateikia istaigos virtualioje elektronineje erdvdje
elektroniniu paStu arba kitomis elektroninemis priemonemis padaliniq vadovams.

Administraciniq padaliniq vadovai pagal padalinio veiklos specifik4 uzpildo atitinkamus
dokumento skiltis, pateikdami per ataskaitini laikotarpi pasiektus veiklos rezultatus ir elektroniniu
biidu gr4Zina dokument4. VOS pagal atitinkamas formas parengia planavimo dokumentq ataskaitas
ir jas teikia istaigos direktoriui pasiraSyti (pagal planavimo dokumento reikalavimus). VOS turi teisg
pareikalauti i5 administraciniq padaliniq vadovq patikslinti pateiktus rezultatus bei pareikalauti kitq,
su planavimu susijusirl duomenq bei dokumentq. Elektronines ataskaitos pateikiamos pasibaigus
ketvirdiui iki menesio, einandio po ketvirdio pabaigos 7 d.

50.2. Administraciniq padaliniq vadovai ataskaitas apie ivykdytus pusmedio veiklos planq
vykdymo rezultatus - iki einamqiq metq liepos 10 d. ir kitq, einandio po ataskaitinio laikotarpio, metq
sausio 10 d.;

50.3. VOS apibendrinandias ataskaitas rengia ir teikia Kalejimq departamento direktoriaus
isakymq bei nurodymq, kitq teises aktq bei istaigos vadovybes nustatytu periodi5kumu pagal
nustatytas formas.

5I. UZ veiklos planq, pasiiilymq i istaigos metini plan4, metiniq bei pusmedio planq
vykdymo ataskaitq bei veiklos rodikliq pateikim4 laiku, iforminim4, turini ir kokybg atsako juos
pateikusiq padaliniq vadovai (eigu nera vadovo - juos sudarg pavaduojantys darbuotojai).

IV SKYRIUS
Sraur,rg rr DoKUMENTU vALDyMAs

Pirmas skirsnis
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Direktoriaus lsakymai

52. Siauliq TI direktoriaus isalcymas yra individualus ar bendrasis teises aktas (norminis),
kuriame nustatomos, keidiamos ar naikinamos teises ir pareigos, kurias istaigos direktoriui nustatyti,
keisti ar naikinti leidLia Lietuvos Respublikos istatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimai, teisingumo ministro ar Kalejimq departamento direktoriaus isakymai ir kiti teises ahai.

53. {staigos direktoriaus isakymq projektus rengia Siauliq TI padaliniq darbuotojaipagal
kompetencij4.

54. Rengiami istaigos direktoriaus isakymq projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos
istatymq ir kitq teises norminiq aktq rengimo tvarkos istatymo, fstatymq ir kitq teises aktq rengimo
rekomendacijq, patvirtintq Lietuvos Respublikos teisingumo ministro isakymu, Dokumentq rengimo
taisykliq, patvirtintq Lietuvos vyriausiojo archyvaro, kitq teises aktq, taip pat Valstybines lietuviq
kalbos komisij os nutarimq nuostatas.

55. Parengt4 direktoriaus isakymo projekt4 vizuoja:
55.1. isakymo projekto rengejas;
55.2. isakymo projeklo rengejo tiesioginis vadovas;
55.3. darbuotojas, atsakingas tZ tai, kad isakymas atitikq dokumentq iforminimo

reikalavimus (VO S vyresnysis ra5tvedys arba ji pavaduoj antis darbuotoj as) ;

55.4. darbuotojas, atsakingas uZ parengtq teises akq ir kitq dokumentq projektq vertinim4
Lietuvos Respublikos istatymq, kitq Lietuvos Respublikoje galiojandiq teises aktq ir teises aktq
rengimo reikalavimq atZvilgiu (VOS teisininkas) ;

55.5. VOS vadovas arba atsakingas darbuotojas, jei isakymo turinys susijgs su personalo
politikos formavimu ar igyvendinimu;

55.6. Turto valdymo skyriaus (toliau - TVS) vadovas arba atsakingas darbuotojas, jei
isakymo turinys susijgs su finansiniq i5tekliq planavimu ar naudojimu;

55.7. VOS vadovas arbauZkompiuterinds, organizacines technikos bei programines irangos
aptamavim4, diegim4, administravim4 ir pletr4 atsakingas darbuotojas, jei isakymo turinys susijgs su
informaciniq technologijq sauga ir duomenq apsauga, technines pletros politika ir jos igyvendinimu;

55.8. kitq suinteresuotq padalinirl vadovai, jei isakymo turinys susijg su padalinio
nuostatuose priskirtais klausimais ar pagal Siame reglamente nustatyt4 kompetencij4;

55.9. direktoriaus pavaduotojas (ai) pagal jam (iems) priskirt4 administruojam4 veiklos
sriti.

56. {staigos direktoriaus isakymo projeklo rengejas, prie5 teikdamas isakym4 pasira5yti
direktoriui, isakymo paskutinio lapo antroje puseje pateikia paskirstymo rodyklg, nurodydamas savo
pareigas, vard4 ir pavardg.

57. PasiraSyti direktoriaus isakymai registruojami jq pasira5ymo dien4 atitinkamuose
registruose Dokumentq valdymo sistemoje (toliau - DVS).

58. Siauliq TI direktoriaus isakymai rengiami, derinami DVS priemonemis ir pasira5omi
sertifikuotu elektroniniu para5u.

59. Su pasira5ytu ir uZregistruotu isakymu istaigos supaZindinami DVS priemonemis, jeigu
darbuotojas neturi prisijungimo prie DVS, ji supaZindina tiesioginis vadovas.

60. Bylos ,,Direktoriaus isakymai veiklos klausimais", ,,Direktoriaus isakymai personalo,
atostogq vaikui priZifireti ir tevystes atostogq klausimais", ,,Direktoriaus isakymai komandiruodiq,
atostogq ir papildomq poilsio dienq", ,,Direktoriaus isakymai turto valdymo klausimais"
formuojamos DVS.

61. Direktoriaus isakymus apsaugos ir prieZilros vykdymo bei suimtqjq ir nuteistqjq
iraSymo i linkusiq pabegti ar uZpulti klausimais, rengia, registruoja ir juos saugo Saugumo valdymo
skyrius (toliau - SVS).

62. Direktoriaus isakymus suimqjq ir nuteistqiq klausimais, rengia, registruoja ir jq
originalus saugo Resocializacij os skyrius.

63. Direktoriaus isakymai isigalioja jq pasira5ymo ir registravimo dien4, jeigu padiuose
isakymuose nenustatyta velesne jq isigaliojimo data.
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64. [staigos direktoriaus isakymq vykdym4 kontroliuoja direktoriaus pavaduotojas (-jai)
pagal jam (jiems) priskirt4 administruojam4 veiklos sriti ar isakyme paskirtas atsakingas uZ isakymo
vykdymo kontrolg darbuotojas.

Antras skirsnis
Kitq dokumentq rengimas ir pasira5ymas

65. Siauliq TI darbuotojai, vykdydami jiems nustatytas funkcijas ir pavedimus, rengia
direktoriaus isakymq ir kitq dokumentq projektus.

66. Visi dokumentai turi atitikti Dokumentq rengimo taisykliq bendruosius reikalavimus.
Dokumentai, neatitinkantys nustatytq reikalavimq, gr4linari rengejams taisyti.

67. Siauliq TI dokumentus pasira5o direktorius, direktoriaus pavaduotoj ai pagal jiems
priskirtas administruojamas veiklos sritis ir kiti reglamente nurodyti istaigos darbuotojai.

68. Direktorius pasira5o:
68.f . isakymus, nutarimus, lgaliojimus, sutartis;
68.2. dokumentus, adresuotus valstybines valdZios, valdymo institucijq vadovams, Lietuvos

Respublikos Seimo nariams, juridiniams ir fiziniams asmenims, ir kitus teises aktq jam pasiraSyti

priskirtus dokumentus ;

68.3. finansines atskaitomybes ir apskaitos dokumentus, kuriuose b[tinas istaigos vadovo
paraSas.

69. Direktoriaus pavaduotoj ai, pagal priskirtas veiklos sritis pasira5o :

69.1. siundiamus dokumentus Kalejimq departamentui pavaldZioms istaigoms, paLymas ir
informacinio pobldZio ra5tus fiziniams ir juridiniams asmenims;

69.2. kitus dokumentus, kuriuos igalioja pasira5yti direktorius.
70. Administraciniq padaliniq vadovai pagal savo kompetencij4 turi teisg pasiraSyti

informacinio pobiidZio raitus (dokumentus) ir raitus, kuriuos pasira5yti juos igalioja arbajiems
paveda istaigos direktorius.

71. VOS vadovas arba atsakingas darbuotojas pagal kompetencij4 pasira5o pafrmas
fiziniams ir juridiniams asmenims (apie darbo laik4 ir tarnybos eig4, i5ra5us i5 asmens byh;
paklausimus del atliekamq specialiqj q patikrinimq).

72. VOS vadovas pagal kompetencij4 pasira5o ra5tus, parengtus istaigos archyve saugomrl
dokumentq pagrindu, fiziniams ir juridiniams asmenims.

73. Direktoriui ar direktoriaus pavaduotojams pasiraSyti teikiami dokumentai, jei Siame

reglamente nenustatyta kitaip, turi btrti vizuoti: dokumento rengejo, jo tiesioginio vadovo,

suinteresuoto padalinio vadovo, direktoriaus pavaduotojo pagal jam priskirt4 administruojam4
veiklos sriti, jei dokumentas teikiamas direktoriui, prireikus, - ir kitq istaigos darbuotojq. Vizuojamas

istaigoje liekantis dokumento egzempliorius arba i3siundiamo dokumento egzempliorius (kai
siundiama tik elektroninio rySio priemonemis arba faksu) - jo paskutiniojo lapo kitoje puseje.

74. VOS teisininkai pasiraSo siundiamus ra5tus, kuriais teismams teikiama prie atsiliepimq

i skundus pridedama medLiaga.
75. SVS vyriausiasis specialistas (atsakingas uZ budindi4 pamain4), jo nesant - ji

pavaduojantis asmuo, pasira5o ra5tus, siundiamus poilsio irlar Svendiq dienomis suimtojo (nuteistojo)
ikiteisminiam tyrimui vadovaujandiam ar ji atliekandiam prokurorui arba teismui, kurio Zinioje yra
byla del leidimo suimtajam (nuteistajam) vykti itrumpalaikg iSvyk4 uZ istaigos ribq del sutuoktinio,
sugyventinio ar artimojo giminaidio mirties ar sunkios ligos, gresiandios gyvybei, del gaivalines
nelaimes, padariusios didelg turting Zal4 suimtajam (nuteistajam) ar jo sutuoktiniui, sugyventiniui
arba artimiesiems giminaidiams.

76. VOS ir TVS vadovai vizuoja teises aktr+ ir kitq dokumentq projektus, susijusius su

istaigos pareigybiq s4ra5q nustatymu ir jq pakeitimais.
77. Visi dokumentai, susijg su finansiniq ir materialiniq i5tekliq panaudojimu, turi bfiti

suderinti su TVS vadovu arbalul buhaltering apskait4 atsakingu darbuotoju.
78. TVS vadovas arbau? buhaltering apskait4 atsakingas darbuotojas pasira5o antro para5o

teise banko ir kasos dokumentus, buhalterines apskaitos ir atskaitomybes dokumentus, Kalejimq
departamento programq s4matas, direktoriui igaliojus - kitus finansinius ir [kinius dokumentus.
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79. Sutardiq projektai rengiami, derinami, pasiraSomi, registruojami ir atliekama jq
vykdymo kontrole vadovaujantis Siauliq TI direktoriaus tvirtinamu Sutardiq rengimo, derinimo,
pasira5ymo, registravimo ir vykdymo kontroles tvarkos apra5u.

80. Kitus dokumentus (aktus, pa\mas, tarnybinius pranesimus ir kt.), parengtus vykdant
nustatytas funkcijas, pasira5o jq rengejai.

81. [staigoje sudaromi elektroniniai vidaus dokumentai nustatyta tvarka pasiraSomi DVS
priemonemis arba kvalifikuotu elektroniniu para5u.

82. Jei siundiamas dokumentas yra atsakomasis, jis pateikiamas kartu su iniciatyviniu ra5tu.
83. fstaigos direktorius gali nustatyti kitokie dokumentq pasira5ymo tvark4.

Treiias skirsnis
Vidaus pavedimai

84. Siauliq TI pavedimus duoti turi teisg direktorius, direktoriaus pavaduotojai, padaliniq
vadovai - istaigos darbuotojams pagal Siq darbuotojq pareigybiq apra5ymuose nustatytas funkcijas.

85. Direktoriaus pavedimai gali buti duodami isakymq, raSytiniq pavedimq, rezoliucijq
DVS, kitokia ra5ytine ar Lodine forma.

86. Direktoriaus pavaduotojq, padaliniq vadovq pavedimai gali b[ti duodami ra5ytiniq
pavedimq, rezoliucijq ir papildomq rezoliucijq DVS, kitokia raSytine ar Zodine forma.

87. Pavedimq ivykdymo terminas gali btti tipinis, t.y.nustatytas Lietuvos Respublikos
istatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimuose ir kituose teises aktuose, arba
individualus, kuris nurodomas dokumento tekste, rezoliucijoje arba atitinkamq priemoniq planuose.

88. Jei duoto ra5ytinio pavedimo per nustat5rt4 laik4 negalima ivykdyti del prieZasdiq,
nepriklausandiq nuo vykdytojo, apie tai turi bDti pranesta pavedim4 davusiam direktoriui arba jo
pavaduotojui ne veliau kaip paskuting pavedimo vykdymo dien4.

89. Jei pavedime nurodomas daugiau nei vienas vykdytojas, pagrindinis ir tiesioginis
pavedimo vykdytojas yra asmuo, nurodytas rezoliucijoje pirmasis arba DVS paZymetas ,,P" raide.
Visi kiti pavedimo vykdytojai pagal savo kompetencij4 pateikia paiymas arba konsultuoja ZodZiu,
vintoja galutini parcngtq dokument4. UL pavedimo ivykdymg per nustat5rt4 termin4 yra atsakingas
pagrindinis vykdytojas.

90. Laikoma, kad pavedimas ivykdytas, jeigu ivykdomos visos jame nurodytos uZduotys,
iSsprgsti visi jame pateikti klausimai ar i juos atsalryta i5 esmes. Jei pavedimas ivykdomas netinkamai,
visa dokumentine medliagagrqzinamarengejams tobulinti, o pavedimo ivykdymo termino klausim4
sprendZia pavedim4 davgs darbuotojas.

Kai pavedimas ivykdomas ne ra5ytine forma, vykdytojas tai uZra5o dokumento originalo
paskutiniame lape vir5 apatines para5tes arba paskutinio lapo antroje puseje (prane5ta telefonu, el.
paStu ar kita, jei reikia - trumpas turinys), pasira5o ir nurodo dat4.

91. Prireikus atskiriems pavedimams ar teises aktams igyvendinti direktoriaus isalcymu
sudaromos darbo grupes arba komisijos.

Ketvirtas skirsnis
Dokum entg valdym o organizavimas

92. Siauliq TI veiklos dokumentai tvarkomi, itraukiami i apskait4 ir saugomi teises aktq,
reglamentuoj andiq dokumentq valdym4, nustatyta tvarka.

93. Siauliq TI parengti ir su jo veikla susijg gauti dokumentai nustatyt4ja tvarka
registruojami DVS arba popieriniuose atitinkamuose dokumentq registruose, atsiZvelgiant i
dokumentq registry s4raSo duomenis.

94. Dokumentq registry s4raSo, dokumentacijos plano duomenis rengia ir teikia derinti
Kalej imq departamentui VOS.

95. Siauliq TI parengtus dokumentus, registruoja ir atitinkamoms byloms priskiria uZ
dokumentq registravim4 ar (ir) uzbylq sudarym4 atsakingi istaigos darbuotojai.
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96. Siauliq TI darbuotojai, tiesiogiai i5 kitq lstaigq, privadiq fiziniq ir juridiniq asmenq gavg
istaigai adresuotus dokumentus, privalo juos perduoti uL dokumentq iegistravima atsakinlam
darbuotojui.

97. Faksimilinio rySio ar kitokiais telekomunikacijq irenginiais gauti dokumentai ar jq
skaitmenines kopijos, kuriose yra uZtikrinta teksto apsauga ir galirna identifikuoti siuntejo p*aja,
registruojami bendratvarka. Jei veliau gaunami pasiraSyti Siq dokumentq originalai, jie registruojami
tapadia data ir numeriu.

98. Siauliq TI darbuotojq elektroninio paSto adresais gauti dokumentai, kuriq uZduotis reikia
vykdyti, persiundiami i istaigos pa5to deZutg adresu administracij a@siauliuti.lt.

99. Oficialiu elektroninio pa5to adresu gauti dokumentai kuriq uZduotis reikia vykdyti,
registruoj ami bendra tvarka.

, sveikinimai, kvietimai, konferencijq
Skai, kita korespondencija, nesusijusi su
apskait4.

s valdZios institucijq, ministerijq, fiziniq ar juridiniq
asmenq' uZsienio Saliq, uZregistravus perduodami istaigos direktoriui, direktliiaus pavaduotojams
(pagal jq administruojamas veiklos sritis) ar administraciniq padaliniq vadovams (pagat jq
kompetencijfl.

102. Gauti procesiniai dokumentai del suimtqjq ir nuteistqiq tvarkomi DVS priemon6mis.Uhegistruotu emondmis siundia SVS patarejui (iskaitos klausimais), o jo
nesant - SVS ierinius dokumentus originalur pu.ii-u iS VOS.103' i sprendimai administracinesi bylose tvarkomi DVS
priemonemis. UZregistruotus teismo sprendimus, gautus i5 Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo, VOS skyrius DVS priemondmis siundia direktoriui. Teismo Saukimus bei sprendimus, gautus
iS apygardq administraciniq teismq, VOS DVS priemonemis siundia direktoriaus pavaduitojui,
kuruojandiam Veiklos organizavimo skyriq. Vykdytojas popierinius dokumentq originalus pasiina
i5 vos.

104' Direktorius, direktoriaus pavaduotojai n padaliniq vadovai, skirdami dokumento
uZduoties vykdytoj 4, raSo rezoliucij4.

105. Gauti dokumentai (skaitmenines jq kopijos) perduodami vykdytojams DVS
priemondmis. Dokumentq originalus vykdytojai pasiima padalinyje, atsaking ane ui, dokumentq
valdym4 (i5 Siuos dokumentus uiregistrawsi atitinkamq darbuotojq). lei yra paskirti keli
vykdytojai, gagto dokumento originalas atiduodamas pagrindiniam vykdytojui.

106. Siauliq TI darbuotojai, turintys tamybiniJ elektroninio pusto aatesus, privalo nuolat,
ne maliau kaip du kartus per darbo dien4 (pirm+ kart4 iki pietq pertraukos, antr4 - iki darbo pabaigos
likus ne maliaukaip 1 valandai) tikrinti tarnybinio elektroninio paSto deZutes.

107. Siundiamo dokumento originalas ar originalai (atsiZvelgiant i tai, kiek adresatq yra
i5vardijama dokumente) yra i5siundiami adresatams, o vizuotas anuasis egzempliorius kartu'su
dokumento, i kuri atsakoma, originalu paliekamas vykdytojo padalinyjl uZ bylq sudarym4
atsakingam to padalinio darbuotojui susiraSinejimo dokumentq Uytai-suaaryii.

108. Jei dokumentas siundiamas tik elektroninio rySio priemonemis (nuskaitant tekst4),
pateikiamas vienas dokumento egzempliorius (originalas).

109' {slaptinta ojama ir apskaitoma vadovaujantis fslaptintosinformacijos administrav lstaigos direktoriaus isalcymu nustatSrta tvarka.
I l0' Siauliq TI iundiamais raStais, o reikaling4 informacii4 vienas

kitam teikia telefonu arba elektroniniu paStu. Jei informacij4 reikia pateikti ra5tu-, iai daroma suraSant
tarnybini prane5im4, palym4ar ataskait4, o jei reikia gauti informacijq-raSomas pra5ymas.

111. Siekiant dokumentq sraut4 ir administracing nuit4, tenkandi4
istaigos darbuotojams, susira5ineti su kitais darbuotojais tais klausimais, kurie
gali biiti sprendZiami te niu pa5tu.

112. Dokumentq rengimo, derinimo (vizavimo), pasira5ymo, tvirtinimo, supaiindinimo su
dokumentais, rezoliucijq ra5ymo procesai gali buti atliekami DVS elektroninemispriemonemis arba
atitinkami rckvizitai (vizos, para5as, tvirtinimo, supaZindinimo Zymos, rezoliucijos) iforminamipadiuose dokumentuose, pasira5ant atsakingiems asminims.
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113. Pasiralant (vizuojant, tvirtinant, pasiraSant dokumentus ar su jais susipaZistant, ra5ant

rezoliucijas) DVS priemonemis ar elektroniniu para5u, kiekvieno DVS naudotojo prisijungimo

duomenys (vartotojas ir slaptaZodis) vienareik5mi5kai identifikuoja konkretq istaigos darbuotoj4,

kurio duomenys, logi$kai susieti su pasira5omu dokumentu, turi toki4 padi4 teisinq gali1,kaip para5as

raSytiniuose Siauliq TI dokumentuose.

Penktas skirsnis
Bylq tvarkymas

114. Bylos tvarkomos praejus vieneriems kalendoriniams metams po bylq uZbaigimo

Dokumentq tvarkymo ir apskaitos taisykliq 4l-45 punktuose nustatyta tvarka.
I 15. AtleidZiamas i5 pareigq ar perkeliamas i kitas pareigas Siauliq TI darbuotojas, atsakingas

uZ bylq (dokumentq) tvarkym1 privalo perduoti administacinio padalinio vadovui ar asmeniui,

atsakingam asmeniui uZ bylq (dokumentq) tvarkym4 ir apskait4 visas turimas bylas (dokumentus). Jq

perdavimas iforminamas aktu. Bylq (dokumentq) perdavimo akt4tvirtinaistaigos direktorius.

116. Perdavimo aktai (iSskyrus turto perdavimo ir priemimo aktai keidiantis materialiai
atsakingiems asmenim) saugomi padalinyje, atsakingame uZ dokumentq valdym4.

lI7. rJL, padaliniuose sudaromq bylq tinkam4 tvarkym4 ir saugojima iki iq perdavimo i
istaigos archyv4 atsako padaliniq vadovai arba istaigos direktoriaus isalcymu paskirti atsakingi asmenys.

Se5tas skirsnis
Archyvo tvarkymas

118. Archyviniai dokumentai tvarkomi, naudojami ir saugomi vadovaujantis Lietuvos
Respublikos dokumentq ir archyvq istatymu, Dokumentq tvarkymo ir apskaitos taisyklemis ir kitq
teises aktq nustatyta tvarka.

1 19. Siauliq TI nuolat ir ilgai saugomq dokumentq bylos per 2 metus nuo jq uZbaigimo turi
btti perduotos saugoti i istaigos archyv4. Trumpai saugomq dokumentq bylos saugomos padaliniuose

arba archyve.
120. lstaigos archyv4 tvarko darbuotojas, atsakingas uZ archyvo tvarkym4.
121. {staigos archyve saugomq dokumentq tinkam4 prieLiir1, teising4 laikym4 ir

naudojim4, jq apskait4, nuolat ir ilgai saugomq dokumentq parengim4 saugojimui organizuoja ir uZ

Siq funkcijq vykdym4 atsako uZ dokumentq valdym4 atsakingo padalinio vadovas ir Sio padalinio

darbuotojas, atsakingas uZ archyvo tvarkym4.
I22. Dokumentq, kuriq saugojimo terminas pasibaiggs, vertinim4 atlieka ir sprendimus del

tolesnio jq saugojimo ar atrinkimo naikinti si0lo padaliniai, kartu su darbuotoju, atsakingu uZ archyvo

tvarkym4.
123. Atrinkti naikinti dokumentai ira5omi i naikinimo akt4, kuris, pritarus istaigos

Dokumentq ekspertq komisijai, siundiamas derinti Kalejimq departamentui, o suderinus teikiamas

tvirtinti lstaigos direktoriui ar jo igaliotam asmeniui. Patvirtinus dokumentq naikinimo akt4

dokumentai sunaikinami.
124. [staigos padalinio panaikinimo atveju visi Sio padalinio nuolat, ilgai ir trumpai

saugomi dokumentai perduodami i istaigos archyv4.

V SKYRIUS
UZsTnNIO VALSTYBIU, TARPTAUTINIU INSTITUCIJU

AR ORGANTZ,ACIJV ATSTOVU PRTEMTMAS

l25.UZsienio valstybiq ir tarptautiniq institucijq ir organizacijq atstovq priemim4
or garizuoja Siauliq TI direktorius, apie tai informuoj amas Kalej imq departamentas.
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VI SKYRIUS
VISUOMENES INFORMAVIMAS IR INFORMACIJOS TEIKIMAS

126. Visuomen6s informavimu apie Siauliq TI veikl4 ir palankios vie5osios nuomon6s

formavimu rupinasi istaigos direktorius bei direktoriaus isalcymu paskirtas darbuotojas, atsakingas uZ

rySius su visuomene ir bendravim4 su Ziniasklaida.
127 . fstaigos direktoriaus isakymu paskirtas darbuotojas atsako vi,tai, kad vieSinimui skirta

aktuali informacija britq nuolat pateikiama Kalejimq departamento darbuotojui, vykdandiam atstovo
spaudai funkcijas.

128. Informacijos teikimo vieSosios informacijos rengejams ir skleidejams tvark4 nustato
atskiras Kalejimq departamento direktoriaus isalcymas.

129. Informacij4 istaigos intemeto tinklalapyje tvarko ir skelbia atsakingas VOS darbuotojas.
130. Informacijos apie istaig4 vie5inimo istaigos internetineje svetaineje tvarka nustatyta

Siauliq TI direktoriaus isakymu.
13 1. Informacija apie istaigos veikl4 teikiama Lietuvos Respublikos teises gauti informacij4

i5 valstybes ir savivaldybiq institucijq ir istaigq istatymo, Visuomenes informavimo istatymo ir kitq
teises aktq nustatyta tvarka.

132. Pranesimai ir kita informacija, teikiama visuomends informavimo priemoniq
atstovams bei visuomenei, privalo btiti suderinta su direktoriumi, pagal poreiki - su Kalejimq
departamento atstovu ir atitikti oficiali4 istaigos ir bausmiq vykdymo sistemos pozicij1.

VII SKYRIUS
ASMENU APTARNAVIMAS, JU PRASYMU, SKUNDU

IR PRANESIMU NAGRINEJIMAS

133. Asmenys istaigoje aptarnaujami, jq pra5ymai, skundai ir prane5imai nagrinejami
Vie5ojo administravimo istatymo, Asmenq pra5ymq nagrinejimo ir jq aptarnavimo vie5ojo

administravimo institucijose, istaigose ir kituose vie5ojo administravimo subjektuose taisykliq ir kitq
teises aktq nustatyta tvarka.

134. Suimtqiq ir nuteistqjq skundai, pra5ymai (parei5kimai), peticijos, pageidavimai ir
pasifilymai priimami ir nagrinejami vadovaujantis Siauliq TI direktoriaus isakymu patvirtintomis
Suimtqjr4 ir nuteistqiq raSytiniq skundq, pra5ymq (parei5kimq), peticijq, pageidavimq ir pasifllymq
registravimo, i5siuntimo, nagrinejimo ir atsakymq pateikimo taisyklemis, VieSojo administravimo

istatymo, Suemimo vykdymo istatymo, Bausmiq vykdymo kodekso ir kitq teises aktq nustat5rta

tvarka.
135. Asmenys pra5ymus gali pateikti tiek raitu (tiesiogiai asmeniui atvykus i istaig4,

atsiuntus pa5tu ar per pasiuntini, faksu, per e pristatymo informacing sistem$, tiek iodLil (tiesiogiai
asmeniui atvykus i Siauliq TI). Zodiniai pra5ymai priimami tik tais atvejais, kai juos galima
i5nagrineti ir i5sprgsti tuoj pat, nepaleidLiant asmens ir istaigos interesq.

136. fstaigoje uZregistruoti skundai ir pra5ymai perduodami nagrineti tokia tvarka:
136.1. asmenq skundai ir pra5ymai perduodami direktoriui;
136.2. suimqjq ir nuteistqjq skundai ir pra5ymai perduodami direktoriui, direktoriaus

pavaduotoj ams, pagal j iems priskirtas administruoj amas veiklos sritis.
137. fstaigos direktorius arba direktoriaus pavaduotojas paveda padaliniui arba atskiriems

darbuotojams pagal jq kompetencij4 iSnagrineti skund4 ar pra5ym4 ir parengti sprendimo (atsakymo)

projekt4.
138. Sprendimo (atsakymo) projekt4 rengia direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo

rezoliucijoje nurodytas pirmas padalinys arba darbuotojas. Kiti rezoliucijoje nurodyti padaliniai arba

darbuotojai parengia pa\mas del skunde ar praSyme i5destytq aplinkybiq ir kartu su pagrindiniu
pavedimo vykdytoju vintoja sprendimo (atsakymo) projekt4.

139. Sprendimus (atsakymus) i skundus ir praSymus pasira5o direktorius arba jo pavedimu
direktoriaus pavaduotoj ai pagal priskirt4 veiklos sriti.
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VIII SKYRIUS
TARNYBINES KOMANDIRUOTES

140. fstaigos darbuotojq i5vykimas itarnybines komandiruotes organizuojamas Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 2004 m. balandZio29 d. nutarimo Nr. 526 ,,Del Tarnybiniq komandiruodiq
apmokejimo biudZetinese istaigose taisykliqpatvirtinimo" (suvelesniais pakeitimais irpapildymais),
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. birZelio 26 d. isakymo Nr. lR-202 ,,Del
Tarnybiniq komandiruodiq tvarkos apra5o ir tarnybines komandiruotes uZsienio valstybeje ataskaitos
pavyzdines formos patvirtinimo" ir Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 10 d. isakymo Nr. V-7 ,,Del Kalejimq departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos darbuotojq bei Siam departamentui pavaldZiq istaigq ir
valstybes imoniq vadovq tarnybiniq komandiruodiq tvarkos apra5o patvirtinimo" nustatyta tvarka.

141. Komandiruote yra laikomas Siauliq TI direktoriaus isakymu ar rezoliucija iformintas
Siauliq TI darbuotojo laikinas iSvykimas i5 nuolatines darbo vietos. Siauliq TI direktoriaus isakyme,
pra5yme ar tarnybiniame prane5ime nurodytam laikui ir i nustatyt4 viet4 atlikti tarnybini pavedim4
Lietuvo s Respublikos teritorij oj e ar uZsienio val stybej e.

142. Siauliq TI darbuotojq vykimas i komandiruotes organizuojamas teises aktq ir Sio

Reglamento nustatyta tvarka.
143. Siauliq TI darbuotojq praSymai ar tamybiniai pranesimai del komandiruotes uZsienio

valstybeje ar Lietuvos Respublikos teritorijoje (toliau - pra5ymai) turi buti:
143.1. motyvuoti ir rengejo pasira5yti;
143.2. uZregistruoti DVS;
I43.3. nurodytas komandiruotes tikslas, vietove, trukme, transporto priemone

(visuomeninis transportas, tarnybine, asmenine ar kt.) ir kita svarbi su komandiruote susijusi
informacija;

I 43 .4. nurodytos komandiruotes iSlaidq apmokej imo s4lygos ;

143.5. nurodytos vykimo i tarnybing komandiruotg priemones ir btrdai;
143.6. nurodyta delegacijos sudetis (jeigu yra);
143.7. vizuoti tiesioginio vadovo ir padalinio, tvarkandio buhaltering apskait4, vadovo;
143.8. vizuoti atitinkamos padalinio, atliekandio turto valdymo funkcijas, vadovo - jei i

tamybing komandiruotg vykstama tarnybiniu ar asmeniniu automobiliu.
144. Praiymai Siauliq TI direktoriui turi biiti pateikiami:
144.1. del komandiruotes i uZsienio valstybg - ne veliau kaip prie5 7 darbo dienas iki

i5vykimo i komandiruotg dienos (iSskyrus atvejus, kai kvietimas gaunamas likus maiiaukaipT darbo
dienoms);.

144.2. del komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje - ne veliau kaip prie5 2 darbo

dienas iki i5vykimo ikomandiruotg dienos.
145. Pra5ymai del komandiruotes ne ilgiau kaip vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos

teritorijoje turi biiti suderinti su Siauliq TI direktoriumi iki komandiruotes momento.
146. Darbuotojas, pageidaujantis komandiruotes tikslais naudoti asmenini automobili,

pra5yme nurodo automobilio markg ir valstybini numeri ir prie pra5ymo papildomai pateikia
automobilio nuosavybg patvirtinandio dokumento (ei automobilis priklauso kitam asmeniui nuomos
ar panaudos sutarties), vairuotojo pairymejimo, technines apZi[ros reztlJta1r4 korteles (ataskaitos) ir
civilines atsakomybes privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopijas. Direktoriui leidus naudoti
asmenini automobili komandiruotes tikslais, VOS darbuotojas, atsakingas ui, personalo

administravim4 paruo5ia lsakymo projekt4 del vidutines degalq nonnos nustatymo.
147. Datgiau nei vienos dienos komandiruotes iforminamos Siauliq TI direktoriaus

isakymais.
148. GriZgs i5 komandiruotes darbuotojas, norintis gauti komandiruotes iSlaidq uZ

valiavim1visuomeniniu transportu arba asmeninio automobilio naudojim4 komandiruotes tikslais ir
kitq komandiruotes metu patirtq i5laidq apmokejim4, privalo per 5?arbo dienas pateikti istaigos
direktoriui ataskait4. Ataskaitoje nurodoma isakymo ar pra5ymo vykimo i tarnybing komandiruotg
datair numeris, kokia transporto priemone vyko i komandiruotg, pra5omos apmoketi sumos dydis ir
Sio dydZio pagrindimas. Prie ataskaitos pridedami komandiruotes i5laidas irodantys dokumentai
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(keliones bilietai, kuro kvitai, gyvenamojo ploto nuomos ir kiti). Ataskaita pateikiama direktoriui. UZ
buhaltering apskait4 atsakingo padalinio darbuotojas uzpildo avanso apyskaitos tiping form4.
Ataskaitos, avanso apyskaitos ir tarnybines komandiruotes i5laidas irodantys dokumentai saugomi uZ
buhaltering apskait4 atsakingame padalinyj e.

149. Darbuotojai, vykstantys i komandiruotg, privalo vadovautis efektyvumo principu bei
protingumo ir proporcingumo, racionalaus istaigos le5q panaudojimo kriterijais: vykti ar gdZti iS
komandiruotes kuo maZesnemis s4naudomis, pagal galimybes derinti vykim4 Griaimil i
komandiruotg su pakeliui i vykimo viet4 esandiomis Kalejimq departamentui pavaldZiomis
istaigomis. Vykstant i komandiruotg ir i5 jos visuomeniniu transportu, isigyti pigiausiuJbilietus, o jq
nesant vykim4 derinti kita, pigesne transporto priemone. Darbuotojui vykstant i (iS) komandiruolg
kompensuojama to mar5ruto (reiso) pigiausiq visuomeninio transporto bilietq kaina, isigijus
brangesnius (auk5tesnes klases) bilietus, skirtum4 tarp pigiausio ir brangesnio bilieto up-oku
darbuotojas.

IX SKYRIUS
DARBUOTOJU ATSAKOMYBE

150. Siauliq TI pataisos pareigunai ir valstybes tamautojai uZ tarnybinius nusiZengimus gali
btti traukiami tarnybinen atsakomyben, o uZ istaigai padaryt4 materialing Lal4 - materialinen
atsakomyben Statuto ar Valstybes tarnybos istatymo nustat5rta tvarka.

151. {staigos darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, uZ darbo drausmes
paZeidimus taikomos Darbo kodekse numatytos priemon6s, o uZ istaigaipadaryt4materialing ialq-
materialinen atsakomyben darbo santykius r.eglamentuojandiq teises aktq nustatyta tvarka.

152. lstatymrl nustatytais atvejais Siauliq TI darbuotojai gali btiti traukiami baudZiamojon,
administracinen ar civilinen atsakomyben.

153. Gavus informacijos, kad lstaigos darbuotojas (ai) galimai padare tarnybini
nusiZengim4 (darbo drausmds paLeidim1), atliekamas tarnybinio nusiZengimo (darbo drausmes
paZeidimo) tyrimas. Tarnybinio nusiZengimo (darbo drausmes paZeidimo) tyrim4 istaigos direktorius
paveda atlikti konkrediam darbuotojui arba isakymu sudarytai komisijai. Tamybinio nusiZengimo
(darbo drausmds paZeidimo) tyrimas atliekamas, vadovaujantis galiojandiais teises aktais, siekiant
objektyviai i5tirti visas su tarnybinio nusiZengimo (darbo drausmes paZeidimo) padarymu susijusias
aplinkybes bei nustatyti tarnybini nusiZengim4 (darbo drausmes paZeidim4) padarius! asmeni (-is),
skirti jam (iems) nuobaud4 arba pripaLinti asmeni Ci$ nekaltu (-ais) del tarnybinio nusiZengimo
(darbo drausmds paZeidimo) padarymo ir (ar) istatymq nustatyta tvarka i5ieskoti piniging
kompensacijq ul padarytq materialing Lalq. Tamybinio nusiZengimo (darbo drausmes paZeidimo)
tyrimo iSvad4 tvirtina istaigos direktorius.

X SKYRIUS
REIKALU PERDAVIMAS KEIdIANTIS DARBUOTOJAMS

154. Keidiantis direktoriaus pavaduotojui ar padalinio vadovui, reikalai direktoriaus
pavedimu perduodami kitam darbuotojui. Paskyrus nauj4 direktoriaus pavaduotoj4 ar padalinio vadov4,
reikalai perduodami naujai paskirtam direktoriaus pavaduotojui ar padalinio vadovui.

155. Atleidliarri i5 darbo ar perkeliami i kitas pareigas darbuotojai privalo perduoti
dokumentus, kuriq uZduotys nebaigtos vykdyti, turimas bylas, informacing ar norming medhiagq,
knygas, isigytas uZ valstybes biudZeto leSas - padalinio vadovui. Atleidimo i5 darbo dien4 darbuotojai
privalo gr1Linti spaudus, administraciniq patalpq raktus, o reZiminio korpuso raktus - Saugumo
valdymo skyriui, darbuotojo pazymejimus ir nuolatinius leidimus, jiems iSduotas materialines
vertybes -pagalperdavimo irpriemimo akt4kitampaskirtam darbuotojui, o jei tokio nera - padalinio
vadovui.

156. Darbai (uZduotys) perduodami naujai paskirtam i atleidliamojo pareigas darbuotojui.
Tais atvejais, kai naujai paskirto darbuotojo nera, darbai (uZduotys) pagal akt4 perduodami padalinio
vadovui arba darbuotojui, kuriam pavesta laikinai eiti atleidliamojo pareigas.
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157' Keidiantis istaigos darbuotojui, reikalai perduodami pagalreikalq perdavimo-priemimo
akta kurl Mrtina:

| 57 .l . keidiantis direktoriaus pavaduotoj ams - direktorius;
157.2. keidiantis padaliniq vadovams ir kitiems darbuotojams - direktorius arba jo

n4 veiklos sriti.
sudarytako sudeti turi

nansus ir ap tvarkym4,
atitinkamai a reikhus.

XI SKYRIUS
ANTSPAUDU NAUDOJIMAS

159' Siautiq TI turi antspaudus su Lietuvos valstybes herbu. {staigos antspaudai naudojami
teises aktq nusta$rta tvarka.

160. Antspaudas su Lietuvos valstybe
ar igaliotq asmenq pasiraiytiems dokumentams
ar jo oficialiai gautq dokumentq koprjq, nuoraiq ar
naudoj im4 atsako direktorius.

161' Antspaudas su Lietuvos valstybes herbu (Nr. 2) naudojamas finansiniams dokumentamstvirtinti' Si antspaud4 saugo ir uZ jo naudo3im4 atsako uZ buhaltering apskait4 atsakingo padalinio
vadovas.

162' Siautiq TI antspaudai su Lietuvos valstybes herbu gaminami, saugomi, apskaitomi ir
sunaikinami vadovaujantis Antspaudq saugojimo, apskaitos ir sunaikinimo ivarkor up*$u.

XII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

163. Siauliq TI darbo reglamentas skelbiamas lstaigos intemeto svetaineje.
164' Siauliq TI darbo reglamentas keidiamas, papildomas, keidiantis teises aktams ar

istaigos darbo organizavimui.

Siauliq tardvmo izoliatoriaus
Vcrklos organizavimo skytiaus
vy ede
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