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LIETUVOS KELIŲ POLICIJOS TARNYBOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS KELIŲ POLICIJOS TARNYBOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ

NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

2010 m. rugpjūčio9d. Nr. 39-V- 8g
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2010 m. gegužės 27 d. įsakymu

Nr. 5-V-428 "Dėl Lietuvos kelių policijos tarnybos nuostatų ir struktūros schemos patvirtinimo"

patvirtintų Lietuvos kelių policijos tarnybos nuostatų 19.11 punktu bei siekdamas nustatyti Lietuvos

kelių policijos tarnybos struktūrinių padalinių kompetenciją, uždavinius, funkcijas ir atsakomybę,

1. T v i r tin u Lietuvos kelių policijos tarnybos (toliau - Tarnyba) struktūrinių padalinių

nuostatus:

1.1. Tarnybos Administracinės veiklos skyriaus nuostatai (pridedama);

1.2. Tarnybos Veiklos organizavimo skyriaus nuostatai (pridedama);

1.3. Tarnybos pirmojo, antrojo ir trečiojo būrių nuostatai (pridedama);

1.4. Tarnybos personalo grupės nuostatai (pridedama);

1.5. Tarnybos finansų grupės nuostatai (pridedama);

1.6. Tarnybos materialinio aprūpinimo grupės nuostatai (pridedama);

1.7. Tarnybos Raštinės nuostatai (pridedama).

2. Į par e i g o j u Tarnybos padalinių vadovus susipažinti su nuostatais bei supažindinti

pavaldžius darbuotojus.

3. Pri p a ž įst u netekusiu galios Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnybos viršininko

2005 m. spalio 10 d. įsakymą Nr. 39-V-80 "Dėl Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnybos

struktūrinių padalinių nuostatų patvirtinimo".

Viršininko pavaduotojas Aleksandras Samulevičius
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PATVIRTINTA

Lietuvos keliq policijos tamybos virsininko

2010 m. rugpjuCiog d. isakymu Nr. 39-V-SS

LIETUVOS KELIlJ POLICIJOS TARNYBOS

ADMINISTRACINES VEIKLOS SKYRIAUS

NUOSTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Administracines veiklos skyrius (toliau - Skyrius) yra Lietuvos keliq policijos tamybos

(toliau - Tamyba) struktiirinis padalinys.

2. Skyriaus paskirtis - inicijuoti, rengti teises aktq projektus keliq eismo saugumo

uztikrinimo srityje, pagal kompetencij� teikti pasiU1ymus del galiojanCiq teises aktq tobulinimo,

r analizuoti ir formuoti vienod� salies policijos istaigq administraciny praktik� vykdant saugaus

eismo prieziur�, pagal kompetencij� atstovauti salies policijai ir Tamybai teisminese, kitose

valstybes institucijose, bendrauti su Europos Slliungos (toliau - ES) ir uzsienio valstybiq

institucij omis.

3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos tarptautinemis sutartimis, ES teises aktais, Lietuvos Respublikos vidaus tamybos

statutu, Lietuvos Respublikos policijos veiklos istatymu, Lietuvos Respublikos biudzetiniq istaigq

istatymu ir kitais istatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teises aktais, Lietuvos

Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalq ministro, Lietuvos

policijos generalinio komisaro leidziamais ir kitais teises aktais bei siais nuostatais.

4. Skyriaus nuostatus tvirtina Tamybos virsininkas.

5. Skyriaus adresas: Giraites g. 3, LT-03150 Vilnius.

11. SKYRIAUS UiDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Pagrindiniai Skyriaus uzdaviniai yra:

6.1. teises aktq projektq rengimas, tobulinimas keliq eismo saugumo uztikrinimo srityje;

6.2. vienodos administracines praktikos formavimas salies policijos sistemoje, vykdant

eismo prieziur�;

6.3. Duomenq, gautq is stacionariq bei mobiliq teises paZeidimq fiksavimo sistemq

apdorojimas.

7.lgyvendinant pavestus uzdavinius, Skyrius atlieka sias pagrindines funkcijas:

7.1. teikia Tamybos vadovybei saugq eism� reg1amentuojanCiq teises aktq projektus, pagal

kompetencij� teikia pastabas ir pasiU1ymus del kitq institucijq rengiamq teises aktq projektq;

7.2. teikia siU1ymus Tamybos vadovybei del mokslo ir technikos naujoviq idiegimo eismo

kontroles srityje;

7.3. pagal kompetencij� analizuoja ES ir uzsienio valstybiq vykdom� keliq eismo saugumo

uztikrinimo politik�, Tamybos vadovybei teikia siU1ymus del paZangios praktikos diegimo LR;

7.4. renka ir analizuoja informacij� apie salies policijos istaigq administraciny praktik�

tiriant administraciniq teises pazeidimq bylas bei medziagas keliq eismo saugumo uztikrinimo

srityje bei siose bylose priimant nutarimus, formuoja ir igyvendina vienod� policijos sistemos

administraciny praktik� sioje srityje;

...
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7.5. pagal kompetencijC}. atstovauja TarnybC}. teisminèse institucijose, ivairiq valstybès

institucijq, darbo grupiq, komisijq, visuomeniniq organizacijq veikloje keliq eismo saugumo

uztikrinimo klausimais;

7.6. pagal kompetencijC}. bendradarbiauja su teisminèmis institucijomis, vidaus reikalq,

policijos, kitomis valstybès istaigomis ir imonèmis, nevyriausybinèmis organizacijomis;

7.7. rengia informacijC}. (ataskaitas) Tamybos vadovybei apie ES teisès aktq vykdymC}. bei

igyvendinimo praktikC}.;

7.8. pagal kompetencijC}. bendradarbiauja su LR, ES ir uzsienio valstybiq institucijomis dèl

teisès vairuoti transporto priemones atèmimo ir kitais klausimais, susijusiais su asmenq teise

vairuoti transporto priemones bei eismo saugumu;

7.9. pagal kompetencijC}. nagrinëja administraciniq teisès paZeidimq bylas bei medziagas,

siose bylose priima nutarimus, sprendzia kitus su administraciniq teisès pazeidimq bylq teisena,

nutarimq vykdymu susijusius klausimus, kontroliuoja Tarnybos pareigünq asmenims paskirtq

administraciniq nuobaudq uz Keliq eismo taisykliq (toliau - KET) pazeidimus teisètumC}. bei

pagristumC}.;

7.10. apdoroja Keliq eismo taisykliq paZeidimq, uzfiksuotq keliq transporto priemoniq

greiCio matavimo prietaisais, duomenis, formuoja paZeidimq protokolus, siunCia juos salies

teritorinèms policijos istaigoms ir koordinuoja, analizuoja bei kontroliuoja jq veiklC}. tiriant tokius

paZeidimus;

7.11. analizuoja gaunamus is keliq transporto priemoniq greiCio matavimo prietaisq Keliq

eismo taisykliq pazeidimq duomenis ir rengia informacijC}. apie prietaisq veikimC}., nustatytus

pazeidimus bei policijos priimtus sprendimus siose bylose;

7.12. atstovauja TamybC}. valstybiniq komisijq veikloje priimant naudoti kelius ir kitus su

eismu susijusius objektus, kontroliuoja magistraliniq ir krasto keliq tiesimo ir remonto, jq büklès ir

prieziüros bei saugaus eismo reikalavimq atitikti, nagrinèja ir derina keliq tiesimo ir

rekonstrukcijos, gelezinkeliq pervaZq, techniniq eismo reguliavimo priemoniq irengimo ir kitq

objektq projektus, kad jie atitiktq saugaus eismo reikalavimus;

7.13. nagrinèja saugos tamybq, jq padaliniq prasymus, isduoda inkasavimo pazymëjimus,

veda jq apskaitc}', koordinuoja policijos istaigq veiklC}. kontroliuojant jq panaudojimo teisètumC}.,

kontroliuoja panaudojimo teisètumC}.;

7.14. Bendradarbiauja su Valstybès dokumentq technologinès apsaugos tarnyba prie Finansq

ministerijos nustatant isleidziamq dokumentq blankq technologines apsaugos priemones, ruosiant

tokiq blankq leidybC}. ir gamybC}. bei su Valstybine metrologijos tamyba prie Aplinkos ministerijos

eismo prieziüros vykdymui naudojamq matavimo priemoniq tipq tvirtinimo bei itraukimo i

Lietuvos matavimo priemoniq registrC}. klausimais;

7.15. teikia siülymus Tamybos vadovybei dèl Administraciniq teisès paZeidimq ir eismo

ivykiq registro tobulinimo, kontroliuoja Keliq eismo taisykliq pazeidimq ir eismo ivykiq duomenq

ivedimo i registrC}. teisingumC}., teikia siuo klausimu metodiny pagalbC}. teritorinèms policijos

istaigoms;

7.16. dalyvauja rengiant Tamybos vidaus veiklC}. reglamentuojanCiq teisès aktq projektq,

pareigybiq aprasymq, isakymq, nurodymq, kitq dokumentq ruosime, teikia siülymus dèl

tobulinimo;

7.17. dalyvauja rengiant Tamybos pareigünq mokymq planus, dalyvaujajuose;

7.18. dalyvauja organizuojant saugaus eismo uztikrinimo bei KET pazeidimq prevencines

priemones Tamybos priziürimuose keliuose bei salies mastu;

7.19. teikia pasiülymus Tamybos vadovybei dèl pareigünq skatinimo, apdovanojimo ar

nubaudimo;

7.20. teikia siülymus Tamybos vadovybei dèl teritoriniq policijos istaigq vadovq isklausymo

keliq eismo saugumo uztikrinimo klausimais;

7.21. dalyvauja Tamybos vadovo isakymu patvirtintq komisijq darbe;

7.22. dalyvauja Tamybos ir kitq salies policijos istaigq pareigünq ziniq patikrinimuose dèl

galiojimq vykdyti eismo prieziürC}. suteikimo;

r
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7.23. kontroliuoja ir kaupia inforrnacij,! apie tегitогiniч policijos iѕtаigч veikl,! kеliч eisrno

saugurno uztikrinirno srityje, analizuoja nustatytus trukurnus bei problernas, rninetorns istaigorns

teikia rnetodiny ir praktiny pagalb,!, Policijos departarnentui teikia duornenis ir siulyrnus del sios

veiklos tobulinirno;

7.24. dalyvauja rengiant policijos pareigunarns atrnintines, inforrnacinius biuletenius ir

leidinius, forrnuojant policijos ivaizdi kеliч eisrno saugurno uZtikrinirno srityje;

7.25. dalyvauja rengiant vаikч saugaus eisrno prograrnas, saugaus eisrno priernones bei

priernones pedagogarns vаikч saugaus eisrno rnokyrno rnetodikos klausirnais, bendrojo lavinirno

istaigorns teikia kitoki,! praktiny ir rnetodiny pagalb,! organizuojant kitus renginius saugaus eisrno

ternatika;

7.26. dalyvauja organizuojant ѕаugч eisrn,! propaguojanCias akcijas, konkursus, viktorinas;

7.27. nagrineja аѕrnеnч pareiskirnus, skundus, prasyrnus ir pasiU1yrnus, priirna ir

konsultuoja asrnenis saugaus eisrno uztikrinirno klausirnais, gavy pavedirn,! del Tamybos ar kitч

salies policijos iѕtаigч dагbuоtојч vеikѕrnч, teises аktч nustatyta tvarka atlieka tamybinius

patikrinirnus;

7.28. vykdo Tamybos раtruliч veiklos kontroly;

7.29. esant bШinurnui, vykdo eisrno prieziuros ir viesosios tvarkos uztikrinirno funkcijas,

dalyvauja eskortuojant ir lydint salies ir uzsienio ѕаliч vadovus, oficialias delegacijas bei kitus

asrnenis.

7.30. ѕресiаliч akсiјч, геidч ir ргiеrnоniч rnetu koordinuoja Tamybos раtruliч pajegas, јоrnѕ

vadovauja.

7.31. teises aktч nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka tегitогiniч policijos iѕtаigч раdаliniч,

vуkdanCiч eisrno prieziuros funkcijas, vidaus kontroly;

7.32. pagal kornpetencij,! atsako uz Tamybai ѕkirtч 1еѕч ir rnаtегiаliniч vеrtуbiч

panaudoj irn'!;

7.33. atsako uz tai, kad bШч atliekarnos tik teisetos finansines operacijos, kad јоѕ bШч

iforrninarnos pagal taisykles, laiku perduodarni Tamybos finаnѕч grupei reikalingi buhalterinei

apskaitai ir kontrolei dokurnentai, isakyrnai, nutarirnai, sutartys, susitarirnai, s,!rnatos, norrnatyvai ir

kita rnedziaga;

7.34. pagal kornpetencij,! vykdo kitas teises аktч policijos istaigorns nustatytas funkcijas

eisrno prieziuros srityje;

7.35. vykdo kitus Tamybos virsininko ir јо pavaduotojo nurodyrnus.

r
111. SKYRIAUS TEISES

r

8. Skyrius, igyvendindarnas јаrn pavestus uzdavinius, turi teisy:

8.1. pagal ѕауо kornpetencij,! teikti Tamybos vadovybei pasiU1yrnus adrninistracines veiklos

tobulinirno klausirnais;

8.2. pagal ѕауо kornpetencij,! bendradarbiauti ѕи kitornis salies, ЕЅ ir uzsienio ѕаliч

valstybes institucijornis, tamybornis, padaliniais bei nevyriausybinernis organizacijornis;

8.3. gauti is valstybes inѕtituсiјч inforrnacij,!, reikaling,! Tamybos uzdaviniarns igyvendinti;

8.4. pagal kornpetencij,! kontroliuoti ir tikrinti Tamybos ir kitч policijos iѕtаigч раdаliniч

veikl,!;

8.5. pagal kornpetencij,! rengti teises aktч projektus, teikti Tamybos vadovybei pasiU1yrnus

del teises aktч, геglarnеntuојanCiч policijos veikl,! kеliч eisrno saugurno uztikrinirno srityje,

tobulinirno;

8.6. pagal kornpetencij,! reikalauti is Tamybos ѕtruktигiniч раdаliniч ir kitч policijos iѕtаigч

veiklos аtаѕkаitч, duоrnеnч, kitos inforrnacijos;

8.7. pagal kornpetencij,! nagrineti аdrniniѕtгасiniч teises раzеidirnч bylas, rnedziagas, siose

bylose priirnti nutarirnus;
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8.8. tureti saugias ir sveikas darbo s�lygas;

8.9. tureti ir kit1.! LR istatymuose bei kituose teises aktuose numatyt1.! teisi1.!.

IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

9. Skyriui vadovauja Skyriaus virsininkas, kuri i pareigas skiria lf atleidzia Tamybos

virsininkas. Jis tiesiogiai yra pavaldus Tamybos virsininko pavaduotojui.

10. Skyriaus virsininkas:

10.1. numato Skyriaus veiklos strategij�, planuoja ir analizuoja si� veikl�;

10.2. atsako uz jo kompetencijai priskirt1.! uzdavini1.! ir funkcij1.! vykdym� ir Skyriaus darbo

organlzavlm�;

10.3. pagal kompetencij� inicijuoja, rengia teises akt1.!, isakym1.!, nurodym1.! projektus,

pareigybi1.! aprasymus, isakymus, nustatyta tvarka teikia derinti;

10.4. uztikrina, kad Skyriaus veikloje bilt1.! vadovaujamasi LR galiojanCiq teises aktq

reikalavimais;

10.5. kontroliuoja uzduoCiq vykdym�, nustatyta tvarka reikalauja is pavaldziq ir kitq

pareigilnq biltinos informacijos ir ataskaitq;

10.6. dalyvauja sprendziant Tamybos darbuotojq priemimo, atleidimo, nuobaudq skyrimo,

kvalifikavimo, atestavimo klausimus;

10.7. dalyvauja Tamybos virsininko isakymu paskirtq komisij1.! veikloje;

10.8. Policijos departamento ar Tamybos vadovybes pavedimu atstovauja salies policijos ar

Tamybos interesus teisminese institucijose, bendradarbiauja su vidaus reikalq sistemos, kitomis

teisesaugos institucijomis, uZsienio saliq tamybomis, tarptautinemis organizacijomis;

10.9. numato moksliniq zini1.! ir technini1.! priemoniq panaudojimo, isaiskinant bei tiriant

keliq eismo taisykliq paZeidimus, priemones;

10.10. pagal kompetencij� analizuoja Tamybos ir kitq policijos istaigq administracines

veiklos rezultatus, teikia pasiillymus;

10.11. dalyvauja tamybiniuose mokymuose;

10.12. pavaldiems pareigilnams atliekant tamybos funkcijas, vykdo teisetumo pazeidimq

kontroles ir prevencines priemones, Policijos departamento ar Tamybos virsininko pavedimu

atlieka tamybinius patikrinimus del pareigilnq veiksmq;

10.13. teikia pasiillymus darbo tobulinimo, personalo parinkimo, rengimo ir kitais

klausimais, siillo operatyviniq pasitarim1.! pas Tamybos virsinink� ar Policijos departamente, temas;

10.14. pagal jam suteiktus igaliojimus, vykdo kitus Tamybos ar Policijos departamento

vadovybes pavedimus.

11. Skyriaus virsininko nesant, ji pavaduoja vyriausiasis specialistas, kurio pareigybes

aprasyme yra numatyta si funkcija. Tuo metu jis vykdo Skyriaus virsininko funkcijas.

V. SKYRIAUS VEIKLOS KONTROLE

12. Skyriaus veikl� teises akt1.! nustatyta tvarka kontroliuoja ir priziilri Tamybos virsininkas

ir jo pavaduotojas bei tam igaliotos institucijos ir padaliniai.



PATVIRTINTA

Lietuvos keliq policijos tarnybos virsininko

2010 m. rugpjiiCio9 d. isakymu Nr. 39-V-2lg

LIETUVOS KELIV POLICIJOS TARNYBOS

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Veiklos organizavimo skyrius (toliau - Skyrius) yra Lietuvos keliq policijos tamybos

(toliau - Tarnyba) struktiirinis padalinys. Skyriuje yra kontroles grupe.

2. Skyriaus paskirtis - organizuoti bei planuoti Tamybos veikhh pagal kompetencij,!

koordinuoti, kontroliuoti ir kaupti informacij,!- apie salies policijos istaigq veikl,!- keliq eismo

r saugumo uztikrinimo srityje, Tamybos biiriq darb,!- vykdant saugaus eismo bei viesosios tvarkos

prieziiir,!- Lietuvos Respublikos (toliau - LR) keliuose, atlikti salies ir uzsienio valstybiq, ir

vyriausybiq vadovq bei kitq oficialiq delegacijq eskortavim,!- ir lydejim,!- bei vykdyti kitas teises

aktuose numatytas speciali,!-sias funkcijas. Taip pat pagal kompetencij,!- rengti bei dalyvauti rengiant

teises aktq projektus keliq eismo saugumo tiZtikrinimo srityje, teikti siiilymus, diegti paZangias

darbo organizavimo ir valdymo formas bei metodus, tvarkyti, kaupti, apibendrinti ir analizuoti

salies eismo ivykiq, kitus avaringumo, Keliq eismo taisykliq (toliau - KET) pazeidimq apskaitos

duomenis. Planuoti, vykdyti, apibendrinti Tamybos prevenciny veikl,!- keliq eismo prieziiiros

tiZtikrinimo srityje, koordinuoti ir dalyvauti salies policijos istaigq eismo prieziiir,!- vykdanCiq

padaliniq vykdomoje prevencineje veikloje, vykdyti viesqjq rysiq priemones, dalyvauti formuojant

Tarnybos ivaizdi visuomeneje.

3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos tarptautinemis sutartimis, Europos S'!iungos (toliau - ES) teises aktais, Lietuvos

Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos policijos veiklos istatymu, Lietuvos

Respublikos biudzetiniq istaigq istatymu ir kitais istatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais

teises aktais, Lietuvos Respublikos VyriausyMs nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalq

ministro, Lietuvos policijos generalinio komisaro leidziamais ir kitais teises aktais bei siais

nuostatais.

4. Skyriaus nuostatus tvirtina Tarnybos virsininkas.

5. Skyriaus adresas: Giraites g. 3, LT-03150 Vilnius.

11. SKYRIAUS UZDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Pagrindiniai Skyriaus uzdaviniai yra:

6.1. Tarnybos veik10s organizavimas bei planavimas;

6.2. salies policijos istaigq veiklos eismo saugumo uztikrinimo sntYJe, Tamybos biiriq,

vykdant jiems pavestus uzdavinius ir funkcijas, koordinavimas ir kontroliavimas, informacijos apie

tai kaupimas ir ana1izavimas.

7. 19yvendindamas pavestus uzdavinius, Skyrius atlieka sias funkcijas:

7.1. planuoja Tarnybos veikl'!-, rengia metinius veiklos ir kasmetinius pagrindiniq priemoniq

p1anus, pagal kompetencij,!- igyvendina teises aktq, programq nuostatas, kontroliuoja jq vykdym,!-,

rengia Tamybos veiklos ataskaitas;
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7.2. pagal kompetencijCj. kontroliuoja, kaupia, apibendrina ir analizuoja Tamybos ir kit4

policijos jstaig4 keli4 eismo saugumo uztikrinimo srityje veiklos rezultatus, analizuoja nustatytus

triikumus bei problemas, kitCj. informacijCj.. Tamybos vadovybei teikia siiilymus del sios veiklos

tobulinimo, policijos jstaigoms teikia metodin� ir praktin� pagalbCj.;

7.3. organizuoja Tamybos operatyvinius pasitarimus;

7.4. apibendrina ir analizuoja policijos jstaig4 parengtCj. informacijCj. apie salies eismo jvyki4,

kuriuose zuvo Zmones, priezastis, vertina jq siiilymus del siq priezasCiq salinimo bei kontroliuoja

vykdymCj., kaupia ir analizuoja analogiskus duomenis del Tamybos priziiirimoje teritorijoje jvykusiq

eismo jvykiq, kuriuose zuvo eismo dalyviai, suinteresuotoms institucijoms teikia siiilymus;

7.5. pagal kompetencijCj. rengia teises aktq projektus, dalyvauja rengiant pareigybi4

aprasymus, bei teikia Tarnybos virsininkui tvirtinti;

7.6. rengia Tamybos pareigiin4 mokymq planus, organizuoja ir kontroliuoja siuos

mokymus;

7.7. organizuoja Tamybos pareigiinq fizinio ir kovinio pasirengimo bei saudymo pratybas ir

kontroliniq normatyvq laikymCj.;

7.8. Tamybos vadovo pavedimu pagal kompetencijCj. atstovauja TamybCj. teismuose;

7.9. pagal savo kompetencijCj. nagrineja asmenq pareiskimus, skundus, prasymus ir

pasiiilymus, priima ir konsultuoja siuos asmenis jiems aktualiais klausimais, teises akt4 nustatyta

tvarka atlieka tamybinius patikrinimus del Tamybos darbuotoj4 ir kit4 policijos jstaig4 pareigiinq

veiksmq;

7.10. organizuoja saugaus eismo uztikrinimo, KET paZeidimq prevencines priemones

Tamybos priziiirimuose bei visos salies keliuose, kontroliuoja j4 vykdymCj., apibendrina ir

analizuoja rezultatus;

7.11. teikia praktin� ir metodin� pagalbCj. salies policijos jstaigoms;

7.12. pagal kompetencijCj. atsako uz Tamybai skirtq les4 ir materialini4 vertybiq

panaudojimCj.;

7.13. apibendrina ir analizuoja teritoriniq policijos jstaig4 parengtCj. informacijCj. apie eismo

jvykiq, kuriuose zuvo Zmones, priezastis, vertina jq siiilymus del siq priezasCiq salinimo ir

kontroliuoja vykdymCj.;

7.14. teikia siiilymus Tamybos vadovybei del pareigiin4 skatinimo, apdovanojimo ar

nubaudimo;

7.15. planuoja ir organizuoja Tamybos pareigiinq darbCj. masini4 rengini4 bei specialil!iq

priemoniq metu;

7.16. oficialiq vizitq metu bendradarbiaudami su bendrus Uzsienio reikal4 ministerijos,

Vadovybes apsaugos departamento prie VRM, koordinuoja Tamybos ir kitq policijos jstaigq

padaliniq veiksmus;

7.17. rengia darbo grafikus, vadovauja Tamybos pareigiin4, vykdanCiq tamybCj. Vilniaus

apskrities vyriausiojo policijos komisariato Keli4 policijos valdybos Tamybos organizavimo

poskyryje, darbui, vykdo j4 veiklos kontrol�;

7.18. dalyvauja Tamybos vadovo jsakymu patvirtintq komisijq darbe;

7.19. dalyvauja Tamybos pareigiin4 zini4 patikrinime laikant kvalifikacines kategorijas;

7.20. suraso administracini4 teises paZeidim4 protokolus del KET paZeidim4, pagal

kompetencijCj. nagrineja administracini4 teises paZeidim4 bylas;

7.21. pagal kompetencijCj. bendradarbiauja su ziniasklaidos priemonemis, dalyvauja

televizijos, radijo laidose saugaus eismo tematika, teikia ir kaupia informacijCj., publikacijas apie

Tamybos ir kit4 policijos jstaigq keliq eismo saugumo uztikrinimo srityje veiklCj., analizuoja

ziniasklaidos priemonese pateiktCj. informacijCj.. Organizuoja spaudos konferencijas eismo saugumo,

veiklos ir kitais klausimais;

7.22. rengia policijos pareigiinams atmintines, informacinio pobiidzio leidinius, formuoja

policijos jvaizdj keli4 eismo saugumo uztikrinimo srityje;

r' 7.23. kartu su Svietimo ir moksio ministerija, kitomis suinteresuotomis jstaigomis,

besiriipinanCiomis vaikq traumatizmo del eismo jvyki4 problemomis ir saugaus eismo mokymu,
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dalyvauja rengiant vaikq saugaus eismo programas, saugaus eismo priemones bei priemones

pedagogams vaikq saugaus eismo mokymo metodikos klausimais;

7.24. dalyvauja organizuojant saugq eism,! propaguojanCias akcijas, konkursus, viktorinas;

7.25. analizuoja, rengia ir teikia infonnacij,! Policijos departamentui, kitoms

suinteresuotoms institucijoms bei visuomenei apie eismo jvykius, jq tendencijas, priezastis ir

pasekmes Tamybos priziiirimuose ir visos salies keliuose, veiklos rezultatus;

7.26. teikia suinteresuotoms Lietuvos Respublikos institucijoms visos salies eismo jvykiq

bei eismo jvykiq pagal teritorinj administracinj suskirstym,! suvestines;

7.27. teikia suinteresuotoms institucijoms ES teises aktuose nustatyt,! informacij,!

(ataskaitas) apie greiCio kontroly, transporto priemoniq vairuotojq neblaivumo (girtumo) nustatym,!,

saugos dirzq ir vaikq saugos priemoniq naudojimo taisykliq pazeidimus;

7.28. teikia suinteresuotoms institucijoms ES teises aktuose nustatyt,! infonnacij,!

(ataskaitas) apie keliq transporto priemoniq vairuotojq vairavimo ir poilsio rezimo tikrinim,!

keliuose bei keliq transporto priemoniq technines biikles kontroly;

7.29. kartu su Policijos departamentu, kitomis valstybes bei nevyriausybinemis

institucijomis ir organizacijomis dalyvauja mokomojoje ir eismo saugumo agitacineje veikloje;

7.30. analizuoja infonnacij,! apie teritoriniq policijos jstaigq patruliq iSdestymo planus salies

keliuose, esant reikalui teikia sii1lymus;

7.31. pagal kompetencij,! isduoda leidimus jrengti ir vairuoti transporto priemones su

specialiaisiais garso ir sviesos signalais, leidimus naudoti keliq transporto priemones, kuriq stiklq

sviesos laidumas maiesnis, negu leistina;

7.32. bendradarbiauja su Policijos departamento prie VRM Policijos infonnacijos valdyba,

Viesosios policijos valdyba, Infonnatikos ir rysiq departamentu prie Vidaus reikalq ministerijos

eismo jvykiq, Keliq eismo taisykliq pazeidimq apskaitos bei analizes srityje, rengia rekomendacijas

registrq ir infonnaciniq sistemq programines jrangos kurimo, diegimo, tobulinimo, programines ir

technines jrangos pletojimo ir naudojimo salies policijos jstaigose klausimais, tvarko eismo jvykiq,

Keliq eismo taisykliq pazeidimq ir su jais susijusius duomenis, nustatytu periodiskumu ir tvarka

teikia duomenis oficialiai statistikai parengti;

7.33. vykdo Tamybos kompiuterines jrangos, kompiuteriniq tinklq prieziiir,!, teikia

Tamybos vadovybei sii1lymus technines ir programines jrangos panaudojimo efektyvumo ir jos

apsaugos klausimais;

7.34. organizuoja Tamybos patruliq veikl'!, vykdo jos kontroly;

7.35. teikia sii1lymus Tamybos vadovybei deI Tamybos patruliq veiklos, eismo saugumo

uztikrinimo srityje, tobulinimo;

7.36. esant butinumui, vykdo eismo prieziuros ir viesosios tvarkos uztikrinimo funkcijas,

dalyvauja eskortuojant ir lydint salies ir uzsienio saliq vadovus, oficialias delegacijas bei kitus

asmenis;

7.37. planuoja speciali,!sias akcijas, reidus ir siq priemoniq metu koordinuoja Tamybos

patruliq pajegas, joms vadovauja;

7.38. ekstremaliq situacijq metu organizuoja priemones, teikia praktiny pagalb,! kitiems

Vidaus reikalq ministerijos padaliniams, institucijoms ir tamyboms;

7.39. vykdo kitus Tamybos virsininko ir jo pavaduotojo nurodymus;

7.40. pagal kompetencij,! vykdo kitas teises aktq policijos jstaigoms nustatytas funkcijas

eismo prieziuros srityje.

8. Kontroles grupe, jgyvendindama Skyriaus uzdavinius, vykdo sias papildomas funkcijas:

8.1. pagal kompetencij,! Tamybos ir salies policijos jstaigq darbuotojq atzvilgiu organizuoja

ir vykdo korupcijos prevencijos, teisetumo pazeidimq kontroles priemones, kitas priemones,

siekiant uzkardyti ir isaiskinti policijos pareigunq daromus teises paieidimus;

8.2. teises aktq nustatyta tvarka atlieka teritoriniq policijos jstaigq padaliniq, vykdanCiq

eismo prieziiiros funkcijas, vidaus kontroly;

8.3. nustatyta tvarka atlieka patruliuojanCiq policijos pareigiinq atvirus, netiketus ir slaptus

patikrinimus;
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8.4. vykdo priemones siekiant uzkardyti ir isaiskinti policijos pareigun4 vykdanCi4 eismo

r- prieziiiros funkcijas daromus teises pazeidimus ar nusikalstamas veikas;

8.5. vykdo policijos jstaig4 pareigun4 turim4 matavimo prietais4 panaudojimo kontroly;

8.6. kontroliuoja policijos jstaig4 tarnybinio transporto naudojimo tvark,!-, taip pat, siekiant

nustatyti policijos darbuotoj4 daromus KET pazeidimus, tikrina transporto priemones, kuriomis jie

naudojasi;

8.7. seka, analizuoja ir tiria ziniask1aidos priemonese ir is kit4 sa1tini4 gaunam,!- informacij,!

apie galimai neteiset,!- po1icijos jstaig4, j4 pareigun4, vykdanCi4 eismo prieZiuros funkcijas, veik1,!-.

IU. SKYRIAUS TEISES

9. Skyrius, jgyvendindamas jam pavestus uZdavinius, turi teisy:

9.1. paga1 kompetencij,!- teikti Tarnybos vadovybei siiilymus veik10s tobu1inimo k1ausimais;

9.2. paga1 savo kompetencij,!- bendradarbiauti su kit4 sa1i4 ana1ogiskomis tarnybomis,

kitomis Lietuvos Respub1ikos va1stybes institucijomis ir visuomeninemis organizacijomis;

r- 9.3. teises akt4 nustatyta tvarka gauti vies,!- ir js1aptint,!- informacij,!- is specia1izuot4 po1icijos

ir teritorini4 po1icijos jstaig4, kit4 teisesaugos institucij4;

9.4. teises akt4 nustatyta tvarka paga1 kompetencij,!- kontro1iuoti ir tikrinti Tamybos ir kit4

po1icijos jstaig4 pada1ini4 veik1'!-, eismo prieziiiros srityje;

9.5. rengti teises akt4 projektus, teikti Tarnybos vadovybei siiilymus det teises akt4,

reg1amentuojanCi4 po1icijos veik1,!- eismo saugumo uztikrinimo srityje, tobu1inimo;

9.6. paga1 kompetencij,!- gauti is Tarnybos struktiirini4 pada1ini4 ir kit4 po1icijos jstaig4

veik10s ataskaitas, duomenis, kit,!- informacij,!-;

9.7. nagrineti administracini4 teises pazeidim4 by1as, medziagas, siose by10se priimti

nutarimus;

9.8. tureti saugias ir sveikas darbo s,!-lygas;

9.9. Skyrius ga1i tureti ir kit4 Lietuvos Respub1ikos jstatymuose bei kituose teises aktuose

nustatyt4 teisi4.

IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

r

10. Skyriui vadovauja Skyriaus virsininkas, kurj j pareigas skiria ir at1eidzia Tarnybos

virsininkas. Jis tiesiogiai yra pava1dus ir atsiskaito Tarnybos virsininkui ir jo pavaduotojui.

11. Skyriaus virsininkas:

11.1. numato Skyriaus veik1'!-, p1anuoja, ana1izuoja ir kontro1iuoja si,!- veik1,!-;

11.2. atsako uz jo kompetencijai priskirt4 uzdavini4 ir funkcij4 vykdym,!- ir Skyriaus darbo

organizavim,!-;

11.3. paga1 kompetencij,!- rengia Tamybos veik10s teises akt4 projektus, da1yvauja rengiant

pareigybi4 aprasymus, jsakymus, nurodymus, derina bei teikia Tamybos virsininkui tvirtinti;

11.4. uztikrina, kad Skyriaus veik10je but4 vadovaujamasi istatymais ir kitais teises aktais;

11.5. kontro1iuoja uzduoCi4 vykdym,!-, nustatyta tvarka reika1auja is pava1dzi4 ir kit4

pareigUn4 butinos informacijos ir ataskait4;

11.6. da1yvauja sprendziant Tarnybos darbuotoj4 priemimo, at1eidimo, nuobaud4 skyrimo,

kva1ifikavimo, atestavimo k1ausimus;

11.7. da1yvauja Tamybos virsininko jsakymu paskirt4 komisij4 veik1oje;

11.8. Po1icijos departamento ar Tamybos vadovybes pavedimu atstovauja sa1ies po1icijos ar

",-. Tamybos interesus teisminese institucijose, bendradarbiauja su vidaus reika14 sistemos, kitomis

teisesaugos institucijomis, uzsienio sa1i4 tarnybomis, tarptautinemis organizacijomis;
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r

11.9. pagal kompetencij,,! analizuoja Tamybos ir kitq po1icijos istaigq veik10s rezultatus,

vykdo Tamybos darbo rezu1tatq apskait,,!, rengia ataskaitas, teikia siU1ymus Tamybos va1dymo ir

darbo organizavimo k1ausimais;

11.10. organizuoja tamybinius mokymus ir juos kontro1iuoja;

11.11. pava1diems pareigiinams at1iekant tamybos funkcijas, vykdo teisetumo pazeidimq

kontro1es ir prevencines priemones, Tamybos virsininko pavedimu at1ieka tamybinius patikrinimus

de1 pareigiinq veiksmq;

11.12. teikia siU1ymus darbo tobu1inimo, persona10 parinkimo, rengimo ir kitais k1ausimais,

siU10 operatyviniq pasitarimq temas;

11.13. paga1 jam suteiktus iga1iojimus, vykdo kitus Tamybos ar Po1icijos departamento

vadovybes pavedimus.

12. Skyriaus virsininkui nesant, ji pavaduoja vyriausiasis specia1istas, kurio pareigybes

aprasyme yra numatyta si funkcija.

13. Kontro1es grupei vadovauja vyriausiasis specia1istas (vadovas), kurio pareigybes

aprasyme si funkcija yra irasyta.

14. Kontro1es grupes vyriausiasis specia1istas (vadovas):

14.1. numato kontro1es grupes veik1"!, p1anuoja, ana1izuoja ir kontro1iuoja si,,! veik1,,!;

14.2. vadovauja kontro1es grupes veik1ai, asmeniskai atsako uz pada1iniui priskirtq funkcijq

vykdym,,!, Skyriaus virsininkui teikia siU1ymus de1 sios veik10s tobu1inimo;

14.3. paga1 kompetencij,,! rengia teises aktq projektus, siU1ymus de1 teises aktq tobu1inimo,

da1yvauja rengiant pava1dziq pareigiinq pareigybiq aprasymus;

14.4. uztikrina, kad kontro1es grupes veik10je biitq vadovaujamasi istatymais ir kitais teises

aktais;

14.5. kontro1iuoja uzduoCiq vykdym,,!, nustatyta tvarka reika1auja is pava1dziq ir kitq

pareigiinq reika1ingos informacijos ir duomenq.

V. SKYRIAUS VEIKLOS KONTROLE

15. Skyriaus veik1,,! teises aktq nustatyta tvarka kontro1iuoja ir priziiiri Tamybos virsininkas

ir jo pavaduotojas bei tam iga1iotos institucijos ir pada1iniai.
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PATVIRTINTA

Lietuvos keliq policijos tarnybos virsininko

2010 m. rugpjuCio9 d. isakymu Nr. 39-V-&S

LIETUVOS KELIV POLICIJOS TARNYBOS

PIRMOJO, ANTROJO IR TRECIOJO BÛRIV
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

r

1. Pirmasis, antrasis ir treCiasis buriai (toliau - Buriai) yra Lietuvos keliq policijos tarnybos

(toliau - Tarnyba) strukturiniai padaliniai.

2. Buriq paskirtis yra vykdyti saugaus eismo priezifu,! ir palaikyti vies'!:Í'! tvark,! Lietuvos

Respublikos (toliau - LR) keliuose, vykdyti nusikalstamq veikq, kitq teises pazeidimq prevencij,!,

uzkardym,! ir atskleidim,!, suteikti neatideliotin,! pagalb,! nukentejusiems asmenims, teikti socialiny

pagalb,! eismo dalyviams, atlikti salies ir uzsienio valstybiq, ir vyriausybiq vadovq bei kitq oficialiq

delegacijq eskortavim,! ir palyd,!, taip pat vykdyti kitas teises aktuose numatytas specialias funkcijas

salies mastu ir neteritoriniu principu. Bfuiai, turimomis pajegomis ir priemonemis, uztikrina

policijos patruliams keliamq uzdaviniq vykdym,!, taikant ir vykdant istatymq ir kitq teises aktq

nuostatas.

3. Bfuiai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos tarptautinemis sutartimis, Europos S'!:Íungos teises aktais, Lietuvos Respublikos vidaus

tamybos statutu, Lietuvos Respublikos policijos veiklos istatymu, Lietuvos Respublikos biudzetiniq

istaigq istatymu ir kitais istatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teises aktais, Lietuvos

Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalq ministro, Lietuvos

policijos generalinio komisaro leidziamais ir kitais teises aktais bei siais nuostatais.

4. Buriq nuostatus tvirtina Tarnybos virsininkas.

11. BÛRIV UZDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Pagrindiniai Bfuiq uzdaviniai yra:

5.1. neatideliotinos pagalbos suteikimas asmenims bei kita socialine pagalba;

5.2. saugaus eismo prieziura ir viesosios tvarkos uztikrinimas LR ke1iuose;

5.3. eismo ivykiq ir Keliq eismo taisykliq pazeidimq prevencija;

5.4. nusikalstamq veikq ir kitq teises paZeidimq LR keliuose prevencija, uzkardymas ir

atskleidimas;

5.5. salies ir uzsienio valstybiq vadovq bei kitq oficialiq delegacijq eskortavimas ir

lydejimas;

5.6. dalyvavimas specialiuose policijos reiduose LR teritorijoje;

5.7. pagal kompetencij,! migraciniq procesq kontrole salies keliuose.

6.lgyvendinant pavestus uzdavinius, Buriai at1ieka sias pagrindines funkcijas:

6.1. teikia neatideliotin,! pagalb,! asmenims, kuriems ji yra bUtina del jq fizinio ar psichinio

bejegiskumo, taip pat asmenims, nukentejusiems nuo nusikalstamq veikq, kitq teises paZeidimq,

stichiniq nelaimiq ar panasiq veiksniq, teikia kitoki,! socialiny pagalb,!;

6.2. kontroliuoja eism,! ir palaiko vies'!:Í'! tvark,! salies keliuose bei uztikrina jiems ke1iamq

uzdaviniq vykdym,! nustatytuose patruliavimo marsrutuose pagal patvirtint,! patruliavimo marsrutq

ir postq isdestymo plan,!;
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6.3. isaiskina Keliq eismo taisykliq (toliau - KET) pazeidimus, nustatyta tvarka jformina

r keliq eismo jvykiq, kuriuose nenukentéjo zmonés, medziagas, suraso administraciniq teisés

pazeidimq protokolus, baudos kvitus, skiria administracines nuobaudas, teisés aktq nustatyta tvarka

nusalina vairuotojus nuo vairavimo, priverstinai nuveza ar uzblokuoja transporto priemones,

naudojasi matavimo prietaisais;

6.4. vykdo specialias policines priemones ir reidus uztikrinant keliq eismo saugum�,

uzkardant nusikalstamas veikas salies keliuose, teikia praktiny pagalb� teritorinéms policijos

jstaigoms;

6.5. kartu su kitomis policijos jstaigomis jgyvendina prevencines priemones kovojant su

transporto priemoniq vagystémis ir kitomis nusikalstamomis veikomis;

6.6. nustatyta tvarka eskortuoja ir lydi Lietuvos Respublikos Prezident�, Seimo, Vyriausybés

vadovus, uzsienio valstybiq ir vyriausybiq vadovus, auksCiausio lygio uzsienio sveCius bei oficialias

delegacijas;

6.7. lydi transporto priemones, kuriomis veZami zmonés, specialüs, sunkiasvoriai,

didziagabariciai, pavojingi ar kitokie kroviniai, sportiniq varZybq, masiniq ar kitokiq renginiq

dalyviai;

6.8. tikrina transporto priemones, asmenis bei krovinius vykdant migraciniq procesq

r kontroly Lietuvos keliuose;

6.9. pagal sayo kompetencij� analizuoja ir apibendrina priziürimoje teritorijoje jvykusiq

eismo jvykiq priezastis ir KET paZeidimus, tvarko jq apskait�, teikia pasiülymus dél avaringumo

maZinimo;

6.10. tikrina, ar nepaZeisti reikalavimai dél maksimaliq leidziamq transporto priemoniq

matmenq, leidziamq asies (-iq) apkrovq, leidziamos bendrosios masés;

6.11. kontroliuoja keliq eisme dalyvaujanCiq transporto priemoniq techniny bükly;

6.12. kontroliuoja keliq transporto priemoniq vairuotojq vairavimo ir poilsio rezim�;

6.13. atsako uz Tarnybai skirtqlésq ir materialiniq vertybiq panaudojim�;

6.14. pagal kompetencij� bendradarbiauja su Valstybinés keliq transporto inspekcijos prie

Susisiekimo ministerijos, Lietuvos automobiliq keliq direkcijos prie Susisiekimo ministerijos

padaliniais bei kitq, besirupinanCiq saugiu eismu, institucijq padaliniais taip pat su Policijos

departamento prie VRM padaliniais ir salies policijos jstaigomis.

6.15. pagal kompetencij� nagrinéja pilieCiq pasiülymus, prasymus ir skundus;

6.16. vykdo kitus Tarnybos virsininko, jo pavaduotojo ar kitq jgaliotq pareigünq pavedimus.

III. BURIl) TEISES

7. Büriai, jgyvendindami jiems pavestus uzdavinius, turi teisy:

7.1. pagal sayo kompetencij� teikti Tamybos vadovybei pasiülymus dél avarmgumo

maZinimo priziürimuose keliuose;

7.2. pagal kompetencij� bendradarbiauti su salies ir uzsienio valstybiq institucijq padaliniais;

7.3. gauti is valstybés institucijq informacij�, reikaling� Tamybos uzdaviniams igyvendinti;

7.4. surasyti administraciniq teisés pazeidimq protokolus, baudos kvitus, pagal kompetencij�

skirti administracines nuobaudas;

7.5. teikti Tamybos vadovybei pasiülymus dél teisés aktq, reglamentuojanCiq policijos

veikl� keliq eismo saugumo uztikrinimo srityje, tobulinimo;

7.6. Büriq kompetencijos klausimais atstovauti Tarnybai jvairiuose renginiuose;

7.7. pagal kompetencij� teikti vies�sias paslaugas pilieciams bei kitiems asmenims;

7.8. turéti saugias ir sveikas darbo s�lygas;

7.9. Büriai gali turéti ir kitq LR jstatymuose bei kituose teisés aktuose numatytq teisiq.
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IV. BURU) DARBO ORGANIZAVIMAS

r

8. Buriams vadovauja buri\! vadai, kuriuos i pareigas skiria ir atleidzia Tarnybos virsininkas.

9. Buri\! vadai tiesiogiai pavaldus Tarnybos virsininko pavaduotojui bei pagal kompetencij�

Veiklos organizavimo skyriui.

10. Buri\! vadai:

10.1. planuoja ir organizuoja Buri\! veikl�, uztikrina Buriams pavest\! uzduoCi\! vykdym�;

10.2. uztikrina, kad Buri\! veikloje but\! laikomasi LR istatym\! ir kit\! teises akt\!

reikalavim\!;

10.3. teikia Tarnybos vadovybei, Administracines veiklos ir Veiklos organizavimo skyriams

pasiiilymus del teises akt\!, reglamentuojanCi\! policijos veikl� keli\! eismo saugumo uztikrinimo

klausimais, tobulinimo, rengia buri\! nuostat\!, pareigybi\! aprasymo projektus;

10.4. teikia Tarnybos vadovybei, Veiklos organizavimo ir Administracines veiklos skyriams

pasiiilymus del Tamybos veiklos gerinimo ir nauj\! darbo form\! diegimo;

10.5. Tarnybos vadovybes nurodymu atlieka tamybinius patikrinimus del pareigun\!

veiksm\!;

10.6. vertina pareigun\! veikl�, rengia charakteristikas, pristato pareigunus paskatinimui ar

apdovanojimui bei kandidatus laisvoms pareigoms uzimti;

10.7.pildo darbo laiko apskaitos ziniarasCius ir teikia tvirtinti Tarnybos vadovybei;

10.8. vykdo eismo prieziiir� salies keliuose, kontroliuoja jiems pavaldzius pareigiinus;

10.9. analizuoja eismo ivyki\!, ivykusi\! Burio aptamaujamuose keliuose priezastis, teikia

pasiiilymus Veiklos organizavimo skyriui joms pasalinti;

10.10. rengia darbo ataskaitas ir pateikia jas Veiklos organizavimo skyriui;

10.11. pagal kompetencij� atstovauja Tamyb� teismuose;

10.12. dalyvauja Tamybos operatyviniuose pasitarimuose, kituose renginiuose;

10.13. dalyvauja Tamybos virsininko isakymu patvirtint\! komisij\! darbe;

10.14. uztikrina, kad visi pareigunai ir naujai priimti tamautojai but\! supazindinti su

Tarnybos struktura, jos ir buri\! nuostatais, darbo reglamentu, pareigybi4 aprasymu bei kitais teises

aktais, reglamentuojanCiais j4 veikl�;

10.15 pagal policijos generalinio komisaro suteiktus igaliojimus kontroliuoja ir tikrina

policijos istaig4 padalini4 darbuotojus, vykdo korupcijos prevencijos, policijos pareigun\! darom4

nusikalstam4 veik4 ir kit\! teises paZeidim4 prevencijos ir isaiskinimo priemones;

10.16. vykdo kitus jiems suteiktus igaliojimus, Tarnybos virsininko, jo pavaduotojo, kit4

igaliot4 pareigiin4 pavedimus.

11. Specialistai yra Buri4 vad4 pavaduotojai. Specialistai:

11.1. atsako uz jiems pavest\! uzdavini4 igyvendinim�;

11.2. teikia pasiiilymus darbo tobulinimo ir kitais klausimais;

11.3. vykdo eismo prieziur� salies keliuose, kontroliuojajiems pavaldzius pareigiinus

11.4. vykdo kitus pavedimus, susijusius su tarnybini\! funkcij4 atlikimu;

11.5. nesant Buri4 vad4, juos pavaduoja ir vykdo visas Biiri4 vadams priskirtas funkcijas;

12 Buri4 pareigiin4 veikla organizuojama laikantis Tamybos, si\! nuostat4 bei patvirtint\!

pareigybi4 aprasym4 reikalavim4.

13. Biiri4 vadai kontroliuoja burio pareigun4 teising� dokument4 iforminim�.

14. Buri4 vadai (specialistai) uz burio veikl� atsiskaito Tamybos virsininkui, jo

pavaduotojui bei pagal kompetencij� Veiklos organizavimo ir Administracines veiklos skyriams.

r
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V. BfJRIV VEIKLOS KONTROLE

15. Bfuiq veikl� teises aktq nustatyta tvarka kontroliuoja ir priziiiri Tamybos virsininkas,

virsininko pavaduotojas, pagal kompetencij� Veiklos organizavimo ir Administracines veiklos
skyriai bei kitos tam igaliotos institucijos.

r

tamybos lIETUVOS KElIV POllCIJOS TARNYBOS
PIRMOJO BORIO SPECIALlSTAS

Ces/jJvas Ankudovicius
c--= � )e;;-p;;�r�62f



PATVIRTINTA

Lietuvos keliq policijos tarnybos virsininko

2010 m. rugpjuCio9d. isakymu Nr. 39-V-8�

LIETUVOS KELIl} POLICIJOS TARNYBOS

PERSONALO GRUPES

NUOSTATAI

I. BENDROSlOS NUOSTATOS

r

1. Personalo grupe yra Lietuvos keliq policijos tarnybos (toliau - Tarnyba) strukturinis

padalinys.

2. Personalo grupes nuostatai (toliau - Nuostatai) nustato sio padalinio uzdavinius,

funkcijas, teises ir veiklos organizavim'l.

3. Personalo grupes misija yra padeti Tarnybos virsininkui igyvendinant personalo politik'l

bei formuojant Tamybos padalinius, atstovaujanCius policijai valstybineje eismo saugumo

sistemoje, vykdanCius saugaus eismo prieziur'l Lietuvos Respublikos (toliau - LR) keliuose,

atliekanCius salies ir uzsienio valstybiq, ir vyriausybiq vadovq bei kitq oficialiq delegacijq

eskortavim'l ir palyd'l bei vykdanCius kitas teises aktuose numatytas specialias funkcijas salies

mastu ir neteritoriniu principu.

4. Personalo grupe savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos tarptautinemis sutartimis, Europos S<uungos teises aktais, Lietuvos Respublikos vidaus

tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos policijos veiklos istatymu, Lietuvos Respublikos biudzetiniq

istaigq istatymu ir kitais istatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teises aktais, Lietuvos

Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalq ministro, Lietuvos

policijos generalinio komisaro leidziamais ir kitais teises aktais bei siais nuostatais.

5. Personalo grupes nuostatus tvirtina Tarnybos virsininkas. Personalo grupe turi savo

antspaud'l su pavadinimu "Lietuvos keliq policijos tarnybos personala grupe".

6. Siuose Nuostatuose vartojamos s'lvokos:
Personalas - Tarnybos statutiniai ir karjeros valstybes tarnautojai bei darbuotojai, dirbantys

pagal darbo sutartis.

Zmogiskieji istekliai - personala ziniq, igudziq ir gebejimq, kuriq reikia Tarnybos veiklai
uztikrinti, visuma.

Tarnybos organizacine kultfira - Tarnybos vertybes ir tradicijos.

Il. PERSONALO GRUPES UZDAVINlAI IR FUNKCIJOS

r

7. Personalo grupes uZdaviniai yra:

7.1. padeti Tarnybos virsininkui arba jo igaliotam asmeniui formuoti personalo valdymo

politik'l;

7.2. padeti Tarnybos virsininkui valdyti personal'l;

7.3. organizuoti zmogiskl!iq istekliq pletr'l ir dalyvauti formuojant Tarnybos organizaciny

kultur'l.

8. Personalo grupe, igyvendindama jai pavestus uzdavinius, atlieka sias funkcijas:

8.1. atsizvelgdama i Tarnybos strateginius tikslus ir uzdavinius, teikia Tamybos virsininkui

siiilymus del Zmogiskl!iq istekliq poreikio ir efektyvaus panaudojimo;

8.2. atlieka personala sudeties analizy, rengia ir teikia Policijos departamento prie VRM

Personalo valdybai Tarnybos metines (pusmetines) personala ataskaitas ir laisvq pareigybiq
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ataskaitas, Lietuvos policijos mokymo centrui - metines (pusmetines) personalo kvalifikacijos

kelimo ataskaitas;

8.3. padeda personalui igyvendinti teisy i karjerll- Tamyboje, igyvendina priemimo i

valstybes tamybll- policijos sistemoje konkurs4 bei atrankos i aukstesnes pareigas organizavimo

procesll-;

8.4. padeda Tarnybos virsininkui fonnuoti personalo sudeti;

8.5. padeda Tarnybos struktiirini4 padalini4 vadovams vykdyti personalo adaptavimll- ir

integravimll- istaigoje;

8.6. padeda Tarnybos virsininkui fonnuoti istaigos personalo mokymo prioritetus, sudaro

istaigos personalo metinius mokymo planus, organizuoja j4 igyvendinimll-, atlieka kitas su

zmogisktU4 istekli4 pletros organizavimu susijusias funkcijas;

8.7. padeda Tarnybos virsininkui kurti ir igyvendinti personalo motyvacijos sistemll-;

8.8. pagal kompetencijll- dalyvauja rengiant Tamybos vidaus tvarkll- reguliuojanCi4 teises

akt4 ir struktiirini4 padalini4 veiklll- reguliuojanCi4 teises akt4 projektus;

8.9. rengia teises akt4 projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;

8.10. apskaiCiuoja Tamybos personalo vidaus tarnybos bei Lietuvos valstybei stazll-;

8.11. pagal kompetencijll- kartu su kitais Tarnybos struktiiriniais padaliniais kontroliuoja

vidaus tvarkos taisykli4 laikymll-si, teikia Tarnybos virsininkui siiilymus del darbo drausmes,

tarnybines atsakomybes taikymo, darbo ir tamybos sll-lyg4 istaigoje gerinimo, pagal kompetencijll

atlieka tarnybinius patikrinimus;

8.12. konsultuoja Tarnybos struktiirini4 padalini4 vadovus pareigybi4 aprasym4 rengimo

klausimais, teikia jiems siiilymus del pareigybi4 aprasym4 keitimo ir papildymo;

8.13. organizuoja personalo priemimll- i pareigas ir atleidimll- is j4, siunCia pranesimus i

Socialinio draudimo istaigas apie personalo priemimll- i darbll-;

8.14. padeda Tarnybos virsininko sudarom4 komisij4, susijusi4 su personalo valdymu,

pinnininkams organizuoti si4 komisij4 darbll-;

8.15. dalyvauja darbo grupi4 ir komisij4 veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;

8.16. Tamybos virsininko pavedimu atlieka asmens, atsakingo uz valstybes tamautoj4

registro ir Policijos infonnacines sistemos personalo posistemio duomen4 tvarkymll-, funkcijas;

8.17. atlieka savalaiki pareigiino tamybinio, valstybes tarnautojo bei darbo pazymejim4

isdavimll- ir keitimll-;

8.18. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybes ir tamybos paslapCi4 istatymo (Zin., 1999,

Nr. 105-3019; 2004, Nr. 4-29) nuostat4, susijusi4 su leidim4 dirbti ar susipaZinti su islaptinta

infonnacija ir asmens patikimumo paZymejim4 isdavimu personalui, igyvendinimll-;

8.19. organizuoja Tamybos statutini4 valstybes tarnautoj4 atestavimll-, profesionalumo

vertinimll- kvalifikacinei kategorijai gauti ir karjeros valstybes tarnautoj4 tarnybines veiklos

vertinimll-;

8.20. organizuoja atostog4 suteikimll- personalui, rengia ir teikia tvirtinti Tarnybos personalo

atostog4 grafikll-, taip pat koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitll-;

8.21. padeda igyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas, rengia statutini4 valstybes

tarnautoj4 isleidziam4 i pensijll- dokumentus ir siunCia i Sveikatos prieziiiros tarnybll- prie Vidaus

reika14 ministerijos;

8.22. fonnuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui personalo asmens ir tamybos

bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;

8.23. pagal kompetencijll- padeda Tamybos virsininkui uztikrinti personalo elgesio ir

profesines etikos nonn4 laikymll-si;

8.24. kontroliuoja savalaiki karini4 liudijim4 pakeitimll-, Karo prievoles administravimo

tarnybai prie Krasto apsaugos ministerijos teikia duomenis apie priimtus ir atleistus karo

prievolininkus, tvarko Tamybos personalo karo prievolinink4 apskaitll-;

8.25. padeda istaigos vadovui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybes tamyboje,

vykdo Lietuvos Respublikos viestU4 ir privaCi4 interes4 derinimo valstybineje tamyboje istatymo

(Zin., 1997, Nr. 67-1659; 2000, Nr. 18-431) nuostatas;
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8.26. kartu su Tarnybos Veiklos orgamzavImo skyriumi organizuoja sportinius ir kitus

rengImus;

8.27. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Tarnybos viršininko

pavedimus.

III. PERSONALO GRUPĖS TEISĖS

9. Tarnybos personalo grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir atlikdama funkcijas,

turi teisę:

9.1. gauti iš įstaigos struktūrinių padalinių dokumentus ir informaciją, kurių reikia personalo

administravimo tarnybos uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

9.2. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis

teisėmis;

9.3. turėti saugias ir sveikas darbo sąlygas.

IV. PERSONALO GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

10. Tarnybos personalo grupei vadovauja vyriausiasis specialistas (toliau vadinama -

vadovas), kurį teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas skiria ir atleidžia Tarnybos viršininkas.

11. Vadovas:

11.1. planuoja ir organizuoja Tarnybos personalo grupės darbą;

11.2. atsako už Tarnybos personalo grupei pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

11.3. atsiskaito įstaigos vadovui už Tarnybos personalo grupės veiklą;

11.4. teikia įstaigos vadovui siūlymus Tarnybos personalo grupės kompetencijos klausimais;

11.5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, įstaigos vadovo pavedimus.

12. Vadovo laikinai nesant, jo funkcijas atlieka personalo grupės vyresnysis specialistas.

13. Personalo grupės valstybės tarnautojai atsako už tai, kad būtų atliekamos tik teisėtos

finansinės operacijos, kad jos būtų įforminamos pagal taisykles, laiku perduodami Tarnybos finansų

grupei reikalingi buhalterinei apskaitai ir kontrolei dokumentai, įsakymai, nutarimai, sutartys,

susitarimai, sąmatos, normatyvai ir kita medžiaga. Atsako už Tarnybai skirtų lėšų ir materialinių

vertybių panaudojimą.

V. PERSONALO GRUPĖS VEIKLOS KONTROLĖ

14. Personalo grupės veiklą teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja ir prižiūri Tarnybos

viršininkas bei tam įgaliotos institucijos.

Lietuvos kelių policijos turnybo8

personalogruPėW
vyriausioji specialis

Sna;f(uolė Ba a . 'enė
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PATVIRTINTA

Lietuvos kelių policijos tarnybos viršininko

2010 m. rugpjūčiog d. isakymu Nr. 39-V-gg

LIETUVOS KELIŲ POLICIJOS TARNYBOS

FINANSŲ GRUPĖS

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Finansų grupė (toliau - Grupė) yra Lietuvos kelių policijos tarnybos (toliau - Tarnyba)

struktūrinis padalinys.

2. Grupės tikslas - Tarnybos buhalterinės apskaitos organizavimas ir kontrolė, strateginio

veiklos plano (finansinės dalies) sudarymas, finansinių ir materialinių išteklių racionalus ir taupus

naudojimas, ataskaitinių duomenų ir atskaitomybės teisingas ir savalaikis pateikimas Policijos

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau - Policijos departamentas) bei kitoms valstybės

institucijoms, išlaidų sąmatų, vykdytų operacijų tikslus apskaitymas, darbo užmokesčio Tarnybos

padalinių darbuotojams priskaitymas ir darbo apmokėjimui skirtų lėšų teisingas naudojimas ir kontrolė.

3. Grupė savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos (toliau - LR) Konstitucija, LR

istatymais, LR Seimo, Vyriausybės, Vidaus reikalų ministerijos (toliau - VRM), Policijos departamento,

kitų valstybės institucijų teisės aktais, Tarnybos bei šiais nuostatais.

4. Grupės nuostatus tvirtina Tarnybos viršininkas.

5. Grupė turi savo herbini antspaudą su pavadinimu "Lietuvos kelių policijos tarnyba 2".

II. GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Pagal šiuos nuostatus tvarkomas Lietuvos kelių policijos tarnybos, finansuojamos iš

valstybės biudžeto, vyriausiojo specialisto (buhalterio) darbas.

Nuostatai paruošti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Finasų ministro 2005 m. gegužės 25 d.

isakymu Nr. 1 K-170"Dėl biudžetinių istaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių

patvirtinimo".

7. Finansų grupės vyriausioji specialistė ( vyriausiąja buhalterė), organizuoja Tarnybos

buhalterinę apskaitą ir kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir

finansiniai ištekliai, užtikrina išankstinę ir einamąją finansų kontrolę ir ataskaitinių duomenų teisingumą

ir atskaitomybių savalaiki pateikiamą Policijos departamento Finansų valdybai.

8. Vyriausiąją specialistę (vyriausiąją buhalterę) skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų

Tarnybos viršininkas. Tarnybos viršininkas parenka kandidatą vyriausios specialistės (vyriausiosios

buhalterės) pareigoms, atsižvelgdamas į jo darbo kvalifikaciją, darbo pagal specialybę stažą, gebėjimus

vadovauti apskaitos darbui bei kitas savybes.

9. Vyriausioji specialistė (vyriausioji buhalterė) yra pavaldi Tarnybos viršininkui, o

buhalterinės apskaitos organizavimo ir atskaitomybės sudarymo, kontrolės vykdymo tvarkos bei

metodikos klausimais-finansuojančios įstaigos vyriausiajam finansininkui (buhalteriui).

10. Vyriausiosios specialistės (vyriausioji buhalterės) vadovaujama finansų grupė yra

savarankiška struktūrinis Tarnybos padalinys ir neturi įeiti i kurio nors kito padalinio sudėti.
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Vyriausiosios specialistes (vyriausioji buhalteres) reikalavimai dokument4 jforminimo lr

apskaitos tvarkymo klausimais privalomi ir kit4 padalini4 darbuotojams.

11. Skiriant asmenis vyriausiosios specialistes (vyriausiosios buhalteres) pareigoms ir

atleidziant iS j4, apskaitos reikalai, jeigu jmanoma, perduodami ir perimami ataskaitinio laikotarpio

(menesio, ketvircio, met4) pabaigoje. Turi biiti uzbaigta praejusio ataskaitinio laikotarpio apskaita ir

sudaryta ataskaita.

Pareig4 perdavimas ir peremimas jforminamas aktu. ISkilus nesutarimams, vyriausioj i

specialiste (vyriausioji buhaltere) perduoda ir perima reikalus dalyvaujant finansuojanCios jstaigos

atstovui.

12. Vyriausioji specialiste (vyriausioji buhaltere) negali vienu metu eiti pareig4, susijusi4 su

finansine veikla, savo ir kitoje jstaigoje.

Vyriausiajai specialistei (vyriausioji buhalterei) negali biiti pavestos pareigos, susijusios su

tiesiogine materialine atsakomybe uz pinigines lesas ir prekines bei materialines vertybes. Jai

draudziama gauti pagal cekius ir kitus dokumentus pinigus, prekines ir materialines vertybes,

priklausanCias jstaigai.

13. Finans4 grup� sudaro du etatai: vyriausioji specialiste (vyriausioji buhaltere) ir vyresnioji

specialiste (vyresnioji specialiste).

Vyresnioji specialiste (vyresnioji buhaltere) organizuoja kasos darb� vadovaujantis LR

Vyriausybes 2000-02-17 nutarimu Nr.179 "Del kasos darbo organizavimo ir kasos operacij4 atlikimo

taisyk1i4 patvirtinimo"

Vyriausiajai specialistei (buhalterei) nesant (atostogos, komandiruote, liga ir pan.), jo

teisemis naudojasi ir jo pareigas atlieka vyresnioji specialiste (vyresnioji buhaltere), 0 nesant

vyresniajai specialistei (vyresniajai buhalterei) - jos darb� atlieka Tarnybos virsininko jsakymu

paskirtas darbuotojas.

14. Tarnybos darbuotojai atsako uz tai, kad biit4 atliekamos tik teisetos finansines operacijos,

kad jos biit4 jforminamos pagal taisykles, laiku perduodami Finansq grupei reikalingi buhalterinei

apskaitai ir kontrolei dokumentai jsakymai, nutarimai, potvarkiai, sutartys, susitarimai, s�matos,

normatyvai ir kita medziaga. Pareigiinq, kuriems suteikiama teise rengti ir pasirasyti dokumentus,

s'lrasai derinami su vyriausi(jja specialiste (buhaltere) ir tvirtinami vadovo jsakymu.

UZ paveluot'l ir netinkam'l dokumentq parengim� bei jforminim'l, paveluotai jq perdavim�

buhalterijai, duomenq netikslum'l, dokumentq neteisetoms operacijoms rengim'l atsako pareigi1nai,

reng� bei pasiras� siuos dokumentus.

III.VYRIAUSIOSIOS SPECIALISTES (VYRIAUSIOSIOS BUHALTERES)

PAREIGOS

15. Vyriausioji specialiste (vyriausioji buhaltere) uztikrina finansiniq-iikini4 operacij4

teisetum'l, valstybes lesq naudojimo jstatymq nustatyta tvarka, ruosia ir teikia tvirtinti jstaigos vadovui

Tarnybos biudzeto ir strateginiq programq vykdymo s'lmatas, jgyvendinamq valstybiniq programq

finansavimo vykdym'l, vykdo tinkamo dokumentq jforminimo kontrol�.

16. Vyriausioji specialiste (vyriausioji buhaltere) privalo laikydamasis apskaitos taisykliq ir

instrukcij4, taip organizuoti buhalterin� apskait'l, kad bi1t4:

16.1 placiai taikomos apskaitos ir skaiciavimo darb4 mechanizavimo, kompiuterizavimo bei

automatizavimo siuolaikines priemones, tobulesnes buhalterines apskaitos formos bei metodai;

16.2. apskaitomos pinigines lesos, prekines ir materialines vertybes bei pagrindines priemones

ir laiku fiksuojamos buhalterines apskaitos dokumentuose operacijos, susijusios su lesq cirkuliacija;
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16.3. tiksliai apskaitomos islaid4 Slp11at4 vykdymo operacijos, paslaug4 ir kit4 at1ikt4 darb4

iSlaidos, padaryti ekonomiSkai pagristi skaiciavimai si4 operacij4 tikslingumui patvirtinti ir ataskaitoms

pildyti;

16.4. tvarkoma istaigoje iteisintos ükinës veiklos finansini4 rezultat4 (specialitIj4 lës4

pajam4) apskaita;

16.5. teisingai apskaiciuotas ir laiku pervestas fizini4 asmen4 pajam4 mokestis ir kitos imokos

i biudzet�, valstybinio socialinio draudimo inasai, gr�intos bankams paskolos, isiskolinimas

juridiniams ir fiziniams asmenims;

16.6. padedama valstybës kontrolës ir finans4 kontrolës istaigoms iforminti medziag� apie

lës4 ir materialini4 vertybi4 trükum� bei grobim�, laiku perduodami dokumentai teismo ir tardymo

organams;

16.7. buhalterinës apskaitos formos pildomos pagal buhalterinius irasus bei pirminius

dokumentus ir nustatytu laiku pateikiamos finansuojanCiai istaigai;

16.8. tinkamai saugomi buhalteriniai dokumentai, pagal reikalavimus iforminamos j4 bylos ir

nustatyt�a tvarka perduodamos i archyv�.

17. Vyriausioji specialistë (vyriausioji buhalterë) kontroliuoja , kad büt4:

17.1. laikomasi nustatyt4 preki4 ir materialini4 vertybi4 priëmimo bei iSdavimo taisykli4;

17.2. teisingai naudojamos darbo apmokëjimui skirtos lësos, mokami tarnybiniai at1yginimai,

grieztai laikomasi etatinës, finansinës ir kasos drausmës;

17.3. laikomasi pinigini4 1ës4, preki4 ir materialini4 vertybi4, pagrindini4 priemoni4,

nebaigtos gamybos ir darb4, atsikaitym4 bei kito turto inventorizavimo taisykli4;

17.4. nustatytu laiku isieskomos skolos istaigai ir padengiami isiskolinimai kreditoriams,

laikomasi mokëjimo drausmës;

17.5. teisingai nurasomi trükumai, isiskolinimai debitoriams ir kiti nuostoliai.

18. Dokumentai, pagal kuriuos priimamos ir isduodamos piniginës lësos bei prekines ir

materialinës vertybës, taip pat isakymai ir potvarkiai dël darbuotoj4 tarnybini4 at1yginim4, premij4 ir

darbo uzmokescio pried4 nustatymo, materialiai atsaking4 asmen4 (kasinink4, vedëj4 ir kit4 darbuotoj4)

priëmimo i darb� ir at1eidimo is darbo, visiskos materialinës atsakomybës sutartys, turi biiti pasirasyti

Tarnybos virsininko arba jo igalioto pareigiino ir vizuoti vyriausios specialistës (vyriausiosios

buhalterës).

19. Vyriausioji specialistë (vyriausioji buhalterë) padeda rengti priemones lës4 saugumui

uztikrinti, uzkirsti keli� trükumams ir neteisëtam pinigini4 lës4, prekini4 ir materialini4 vertybi4

naudojimui, finansini4 ir iikini4 istatym4 pazeidimams.

Atskleidusi neteisëtus pareigün4 veiksmus (prirasym�, 1ës4 naudojim� ne pagal paskirti, kitus

pazeidimus bei piktnaudziavim�), vyriausioji specialistë (buhalterë) pranesa apie tai Tarnybos

virsininkui, kad biit4 uzkirstas kelias neteisëtiems veiksmams. Jeigu informuotas tarnybos virsininkas

nesiima reikiam4 priemoni4, j4 pagal savo kompetencij� turi imtis vyriausioj i specialistë (buhalterë) .

20. Vyriausioji specialistë (vyriausioji buhalterë), gavusi Tarnybos virsininko nurodymus,

nepradeda j4 vykdyti, jeigu su tuo susijusios operacijos priestarauja istatymams arba j4 vykdymo

islaidos nenumatytos s�matoje, ir apie tai informuoja Tarnybos virsinink� rastu. Tokiu atveju visa

atsakomybe uz neteisetos operacijos atlikim� tenka Tarnybos virsininkui.

Nesutarimus tarp Tarnybos virsininko ir vyriausios specialistës (vyriausioji buhalteres)

sprendzia finansuojancios istaigos vadovas.

-
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IV. VYRIAUSIOSIOS SPECIALISTES (VYRIAUSIOSIOS BUHALTERES) TEISES

r

21. Vyriaиsioji specialiste (vyriaиsioji bиhaltere) paskirsto pavaldiems darbuotojams darb�,

nиstato јч atsakomyby ir atsiskaitymo terminиs.

Neivykdziиs arba pazeidиs vyriaиsios specialistes (vyriausioji bиhalteres) nurodymиs,

susijиsius ѕи pavestomis pareigomis, kaltiems asmenims istaigos vadovas gali neskirti ргiеdч arba јиоѕ

sumaiinti, о prireikиs jiems gali biiti taikoma atsakomybe Lietuvos Respиblikos iѕtаtуmч nustatyta

tvarka.

Vyriaиsios specialistes (vyriaиsioji bиhalteres) premijavimo klaиsim� sprendzia Tarnybos

virsininkas, atsizvelgdamas i apskaitos darbo organizavimo ir ataskaitines draиsmes biikly.

21. Vyriaиsioji specialiste (vyriausioji bиhaltere) tиri teisy:

21.1. pareikalaиti is Tarnybos раdаliпiч dагbиоtојч, о prireikиs informuoti Tarnybos

virsinink�, kad biitч imtasi ргiеmопiч lеѕч naudojimo efektyvumui didinti, 1еѕч ir mаtегiаliпiч iѕtеkliч

normavimui bei saиgumиi иztikrinti, finansinei kontrolei stiprinti;

21.2. kontroliuoti, kaip taikomos рiпigiпiч lеѕч , ргеkiпiч ir mаtегiаliпiч vеrtуbiч naudojimo

normos;

21.3. tikrinti, ar tinkamai tvarkomas istaigos sиdarytos s�lygos priimti, saugoti ir isduoti

prekines bei materialines vertybes;

21.4. teikti pasiiilymиs del ргеmiјч sиmazinimo arba јч neskyrimo раdаliпiч vadovams ir

vykdytojams иz рirmiпiч dоkumепtч iforminimo, pirmines apskaitos tvarkymo tаiѕуkliч ir kitч

apskaitos bei kontroles organizavimo геikаlаvimч nesilaikym�.

22. Tureti saиgias ir sveikas darbo s�lygas.

У. VУRIАUЅIОЛ SPECIALISTES (VУRIАUЅIОЛ BUHALTERES) АТЅАКОМУВЕ

23. Biиdzeto рајаmч ir iѕlаidч vykdymиi kontroliиoti reikia informacijos, kиrios pagrindinis

saltinis yra atskaitomybe. Јоѕ teisingиm� garantиoja vyriaиsioji specialiste (vyriausioji buhaltere).

Vyriaиsioji specialiste (vyriaиsioji bиhaltere) kartи ѕи Tarnybos virsininku atsako, jeigи:

23.1. neteisingai tvarkoma bиhalterine apskaita, ne laiku pateikiama arba yra klaidinga

buhalterine apskaita;

23.2. nesilaikoma iikiny-finansiny veikl� геglаmепtuојапCiч LR iѕtаtуmч ir kitч teises аktч

геikаlаvimч (isskyrиs tuos atvejus, kai vyriaиsioji specialiste (vyriausioji bиhaltere) apie pazeidimus

Tarnybos vadov� yra informavys rastи);

23.3. priimami vykdyti ir iforminami dokиmentai, sиsijy ѕи operacijomis, kurios paieidzia

Tarnybos veiklos funkcijas, lеѕч, ргеkiпiч ir mаtегiаliпiч vеrtуbiч priemimo, saиgojimo bei naиdojimo

tvark�;

23.4. netikrinamos, pavelиotai ir neatidziai tikrinamos аtѕiѕkаitоmч.iч, еiпаmч.iч ir kitч

ѕ�ѕkаitч bankиose operacijos, atsiskaitymai ѕи skolininkais (debitoriais), skolintojais (kreditoriais), ѕи

valstybinio socialinio draиdimo istaigomis ir biиdzetи;

23.5. pazeidziama triikиmч, iѕiѕkоliпimч ir kitч пиоѕtоliч isieskojimo bei nиrasymo tvarka;;

23.6. pavelиotai pagal kontroles iѕtаigч ir tеiѕmч sprendimus isieskomos is рагеigiiПЧ

pinigines nиobaиdos;

23.7. yra kitч bиhalterines apskaitos tvarkymo, LR iѕtаtуmч ir kitч teises аktч vykdymo

раzеidimч.

24. Drausminy nиobaud� vyriausiajai specialistei (vyriausiajai buhalterei) skiria Tarnybos

virsininkas.

-
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VI. GRUPES VEIKLOS KONTROLE

25.Vyriausi'!iC! specialisty (vyriausi'!iC! buhaltery) ir vyresni'!iC! specialisty (vyresni'!iC! buhaltery)

kontroliuoja Tamybos virsininkas, finansuojancios jstaigos vyriausiasis buhalteris ir kitos LR teises

aktais jgaliotos institucijos.

r

Lietu\\)s �eli� policijC!s �YDOs
finanJi� grupes \,)TeSDlOJI

spcdalistt (vyresniOj_i�

Leonarda Vala� '(
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Lietuvos keliq policijos tamybos virsininko

2010 m. rugpjiiCio9d. isakymu Nr. 39-V-88

LIETUVOS KELIV POLICIJOS TARNYBOS

MATERIALINIO APRUPINIMO GRUPES

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Materialinio aprupinimo grupe (toliau - Grupe) yra Lietuvos keliq policijos tamybos

(toliau - Tamyba) struktiirinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Tamybos virsininkui.

2. Grupes paskirtis - uztikrinti Tamybos padaliniq materialini - technini aprupinimll bei

taupq ir efektyvq materialiniqlesq panaudojimll.

3. Grupe savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

r Respublikos tarptautinemis sutartimis, Europos S�ungos teises aktais, Lietuvos Respublikos vidaus

tamybos statutu, Lietuvos Respublikos policijos veiklos istatymu, Lietuvos Respublikos biudzetiniq

istaigq istatymu ir kitais istatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teises aktais, Lietuvos

Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalq ministro, Lietuvos

policijos generalinio komisaro leidziamais ir kitais teises aktais bei siais nuostatais.

4. Grupes nuostatus tvirtina Tamybos virsininkas.

11. GRUPES UZDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Pagrindiniai Grupes uzdaviniai yra:

5.1. ginkluotes, transporto, operatyvinio - techninio rysio bei kitq specialiqjq priemoniq

apskaitos, kontroles ir patikrinimo vykdymas, aptamavimo ir remonto organizavimas;

5.2. Tamybos materialiniq vertybiq isigijimo, perdavimo sutarCiq rengimas;

5.3. kitq veiksmq, susijusiq su materialiniu aprupinimu, organizavimas bei vykdymas.

6. 19yvendinant pavestus uzdavinius, Grupe atlieka sias pagrindines funkcijas:

6.1. sprendzia iikinius klausimus, administruoja Tamybos turimll bei naudojamll turtll;

6.2. teises aktq nustatyta tvarka vykdo viesuosius pirkimus;

6.3. pagal poreiki ir skirtus asignavimus organizuoja Tamybos padaliniq aprupinimll

kanceliarinemis priemonemis;

6.4. tvarko Tamybos ginkluotes, specialiqjq, specialiqjq techniniq, transporto priemoniq

(toliau - TP) apskaitll, kontroliuojajq biikl�, saugojimo tvarkll ir slllygas;

6.5. rupinasi ginkluotes, specialiqjq bei specialiqjq techniniq priemoniq, TP remontu;

6.6. organizuoja matavimo techniniq priemoniq bei irangos metrologinius patikrinimus, TP

technin� prieziiirll, valstybiny technin� apzil1rll;

6.7. rengia Tamyboje esanciq materialiniq vertybiq ataskaitas ir paraiskas centralizuotam

aprupinimui;

6.8. rengia teises aktq materialinio aprupinimo klausimais projektus;

6.9. kontroliuoja ir organizuoja savalaiki TP draudimll;

6.10. priziiiri ir organizuoja tinkamll Tamybai priklausanCiq ir jos naudojamq tamybiniq

patalpq bei elektros irenginiq eksploatacijll, organizuoja baldq ir buitinio inventoriaus remontll,

profilaktini aptamavimll;

6.11. esant reikalui, organizuoja patalpq statybos, remonto darbq vykdymo s�atq rengimll;
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6.12. teises aktq numatytais atveJals organizuoja materialiniq vertybiq inventorizacijos

r atlikiml:!, nustatyta tvarka nuraso ar organizuoja susidevejusiq materialiniq vertybiq nurasyml:!;

6.13. atlieka Grupes apskaitoje esanCio Tamybos turto ir ginkluotes inventorizacijl:!, esant

reikalui, dalyvauja vykdant inventorizacijl:! kituose Tamybos padaliniuose;

6.14. Tamybos virsininko pavedimu organizuoja nereikalingo arba netinkamo (negalimo)

naudoti Tamybos turto pardaviml:! aukcionuose, juos rengia ir vykdo;

6.15. atsako uz Tamybos TP eksploatacijl:!, organizuoja tinkaml:! keliones lapq ir kitos TP

naudojimo dokumentacijos tvarkyml:!;

6.16. rengia ir teikia tvirtinti metini Tamybos TP eksploatacijos planl:!;

6.17. kontroliuoja faktini Tamybos TP degalq sunaudojiml:! ir jq apskaitl:!, informuoja

Tamybos virsininkl:!, ar faktinis degalq sunaudojimas atitinka patvirtintas normas, teikia siUlymus

del degalq sunaudojimo normq nustatymo, racionalesnio Tamybos TP naudojimo ar naudojimo

apribojimq;

6.18. kontroliuoja turimq transporto priemoniq ir specialios technikos naudojiml:!,

analizuoja jq naudojimo patirti, ruosia rekomendacijas geresnei jq eksploatacijai, kontroliuoja, kad

nebfrtq eksploatuojamos techniskai netvarkingos TP, kita technika;

6.19. siUlo ir vykdo transporto priemoniq paskirstyml:!, rengia Tamybos virsininko isakymq

del Tamybos TP naudojimo projektus;;

6.20. kontroliuoja specialiomis spalvomis nudazytq Tamybos TP su specialiaisiais sviesos ir

garso signalais atitikiml:! standartq reikalavimams;

6.21. organizuoja ir tvarko Tamyboje esanCiq tarnybiniq mobililliq telefonq, modemq SIM

korteliq bei SIM korteliq, isigytq asmeniniam naudojimui, apskaitl:!;

6.22. organizuoja uniformines aprangos ir biitino inventoriaus isigijiml:!;

6.23. pagal kompetencijl:! teikia Tamybos virsininkui pasiUlymus dellesq panaudojimo;

6.24. teikia pasiUlymus del materialiniq vertybiq isigijimo, paskirstymo, nurasymo;

6.25. rengia sutartis Tamybos materialiniq vertybiq isigijimo, nuomos ar perdavimo

klausimais;

6.26. su Tamybos darbuotojais sudaro visiskos materialines atsakomybes sutartis;

6.27. organizuoja tamybiniq patalpq, kuriomis naudojasi Tamybos padaiiniai, tvarkyml:! ir

valyml:!;

6.28. vykdo kitus Tamybos virsininko ar kitq jo igaliotq pareigiinq pavedimus.

III. GRUPES TEISES IR pAREIGOS

7. Grupe, igyvendindamajai pavestus uzdavinius, turi teisy:

7.1. pagal kompetencij l:!, teises aktq nustatyta tvarka, sudaryti sutartis su fiziniais Ir

juridiniais asmenimis;

7.2. pagal kompetencijl:! bendradarbiauti su kitomis institucijomis ir jq padaiiniais;

7.3. teikti paklausimus ir gauti is policijos istaigq informacijl:! bei teises aktq ir kitq

dokumentq nuorasus Grupes kompetencijos klausimais;

7.4. pagal savo kompetencijl:! atstovauti Tamybai posedziuose, susirinkimuose, kituose

renginiuose;

7.5. tvirtinti Keliq policijoje naudojamq matavimo techniniq priemoniq bei irangos, kitq

prietaisq naudojimo instrukcijq, metrologines patikros sertifikatq bei kitq dokumentq kopijas;

7.6. tureti saugias ir sveikas darbo sl:!lygas.

8. Grupe, igyvendindamas jam pavestus uzdavinius, privalo:

8.1. laikytis Tamybos darbo reglamento, darbo tvarkos, Tamyboje nustatytq darbq ir

priesgaisrines saugos taisykliq, kitq Lietuvos Respublikoje galiojanCiq teises aktq reikalavimq ir

pagal Grupes veiklos kompetencijl:! reikalauti, kad kiti Tamybos darbuotojai jq laikytqsi;
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8.2. laikytis teises aktt! nustatytt! materialinit! vertybit! isigijimo, priemimo ir iSdavimo,

,. pagrindinit! priemonit! ir darbt!, kitt! materialinit! vertybit!, lest! apskaitos bei turto inventorizavimo

taisyklit!;

8.3. imtis priemonit! patiems ir esant reikalui, informuoti Tamybos virsininkC:b kad biitt!

imtasi papi1domt! priemonit! lest! naudojimo efektyvumui didinti, lest! ir materialinit! isteklit!

saugumui uztikrinti bei lest! ar materialinit! vertybit! normavimui;

8.4. pagal Tamybos sudarytas slllygas bei pagal nustatytas naudojimo normas, tinkamai

tvarkyti materialinit! vertybit! priemimll, saugojimll ir iSdavimll.

9. Grupe gali tureti ir kitt! LR istatymuose bei kituose teises aktuose numatytt! teisit! ir

parelgt!.

IV. GRUPES DARBO ORGANIZAVIMAS

10. Grupes vadovas yra vyriausiasis specialistas, kuri i pareigas skiria ir at1eidzia Tamybos

virsininkas.

11. Grupes vadovas:

11.1. asmeniskai atsako uz Grupes veiklos planavimll, orgamzavlmll, Grupei pavestt!

uzduoCit! ivykdymll;

11.2. Grupes kompetencijos ribose atsako uz Tamybai skirtt! lest! ir materialinit! vertybit!

naudojimll;

11.3. vadovaudamasis Lietuvos Respublikoje galiojanCiais teises aktais, Tamybos virsininko

isakymais bei nurodymais, organizuoja ir kontroliuoja Tamybos iikin(( veiklll;

11.4. teikia Tamybos virsininkui informacijll ir pasiiilymus Grupes kompetencijos

klausimais;

11.5. teikia Tamybos virsininkui tvirtinti Grupes nuostatus;

11. 6. pagal kompetencijll atsako uz isiskolinimt! ir kitt! nuostolit! isieskojimo bei nurasymo

tvarkos pafeidimus;

11.7. pagal kompetencijll atsako uz savalaiki buhalterijai skirtt! dokumentt! (ataskaitt!,

nurasymo aktt! ir kt.) pateikimll;

11.8. vykdo pareigybes aprasyme nurodytas funkcijas bei kitus Tamybos virsininko, jo

igaliott! pareigoot! nurodymus.

12. Vyresnysis specialistas yra Grupes vadovo pavaduotojas. Grupes vadovo pavaduotojas:

12.1. atsako uz Tamybos teises aktais jam pavestt! uzdavinit! igyvendinimll;

12.2. vykdo pareigybes aprasyme nurodytas funkcijas bei kitus Tamybos virsininko ir

Grupes vadovo pavedimus, susijusius su tamybinit! funkcijt! at1ikimu;

12.3. nesant Grupes vadovo, ji pavaduoja ir vykdo visas Grupes vadovui priskirtas

funkcijas;

13. Grupes darbuotojt! veikla organizuojama laikantis Tamybos, sit! nuostatt! bei patvirtintt!

pareigybit! aprasymt! reikalavimt!.

14. Grupes darbuotojai atsako uz tai, kad Grupes veikloje biitt! atliekamos tik teisetos

finansines operacijos, kad jos biitt!laiku ir teisingai jforminamos, buhalterinei apskaitai ir kontrolei

vykdyti reikalingi dokumentai, jsakymai, nurodymai, sutartys, susitarimai, sllmatos, normatyvai ir

kita dokumentacija biitt!laiku perduodami Tamybos Finanst! grupei.

V. GRUPES VEIKLOS KONTROLE

15. Grupes veiklll teises aktt! nustatyta tvarka kontroliuoja ir priziiiri Tamybos virsininkas.

Lictuvos keliq POIiCijosty
matcrialinio apriipimmo
vyriausiasis speclalistas .

Aleksandras Robac kis
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PATVIRTINTA

Lietuvos keliq policijos tarnybos virsininko

2010 m. rugpjuCio3d. isakymu Nr. 39-V-8S

LIETUVOS KELIV POLICIJOS TARNYBOS

RASTINES
NUOSTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

r

1. RaStine yra Lietuvos keliq policijos tarnybos (toliau - Tarnyba) struktUrinis padalinys.

2. Rastines paskirtis - organizuoti ir kontroliuoti bendI1.!iq bei islaptintq dokumentq,

susijusiq su Tamybos veikla, rastvedyb�.

3. Rastine savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos tarptautinemis sutartimis, Europos Sl!iungos teises aktais, Lietuvos Respublikos

vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos policijos veiklos istatymu, Lietuvos Respublikos

biudzetiniq istaigq istatymu ir kitais istatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teises

aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalq

ministro, Lietuvos policijos generalinio komisaro leidziamais ir kitais teises aktais bei siais

nuostatais.

4. Rastines nuostatus tvirtina Tamybos virsininkas.

5. Rastine turi savo spaudus ir antspaud� su pavadinimu "Lietuvos keliq policijos

tarnybos Rastine".

11. UZDAVINIAI IR FUNKCIJOS

r

6. Rastines uzdaviniai yra:

6.1. Tarnybos strukturiniq padaliniq bendrqjq bei islaptintq dokumentq rastvedybos ir

islaptintos informacijos apsaugos, dokumentq apyvartos, kaupimo ir perdavimo i Policijos

departamento prie Vidaus reikalq ministerijos (toliau - Policijos departamentas) archyv�

organizavimas;

6.2. kitq veiksmq rastines klausimais vykdymas.

7.lgyvendinant pavestus uzdavinius, rastine atlieka sias pagrindines funkcijas:

7.1. tvarko rastvedyb�, registruoja dokumentus, asmenq skundus, pareiskimus ir juos

perduoda virsininkui ar jo pavaduotojui, veliau isdalina vykdytojams vykdyti;

7.2. perziUri gaut� korespondencij�, atlieka pirmini jos tvarkym�, registruoja ir tvarko

Tarnybos virsininko leidziamus tvarkomuosius bendruosius ir islaptintus dokumentus,

gaunamuosius ir siunCiamuosius bendruosius ir islaptintus dokumentus, teikia juos Tarnybos

virsininkui ar jo pavaduotojui bei su rezoliucija perduoda uzduoCiq vykdytojams ar issiunCia

pastu, faksu, esant reikalui perduoda tiesiogiai adresatui;

7.3. kontroliuoja Tarnybos vadovybes, Policijos departamento bei kitq valstybes

institucijq pavedimq vykdym� per nustatytus terminus;

7.4. kontroliuoja dokumentq tiZduociq vykdym�, asmenq prasymq tyrim� per nustatytus

terminus, laiku informuoja vykdytojus bei Tamybos vadovyby;

7.5. priima ir registruoja asmenq prasymus, pareiskimus, pasiU1ymus bei skundus ir

perduodajuos Tamybos virsininkui ar jo pavaduotojui;

� -�----�---------�---------------------------
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7.6. tiZtikrina bendnUq ir jslaptintq dokumentq rastvedybq, informuoja Tarnybos

virsininkq apie dokumentq rengimo ir jslaptintos informacijos apsaugos paieidimus bei

dokumentq saugojimo bukly;

7.7. rengia ir derina Tamybos dokumentacijos planus, formuoja bylas, ruosia ir perduoda

Tamybos nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentus j archyvus;

7.8. organizuoja Tamybos laikino saugojimo dokumentq sunaikinimq pasibaigus jq

saugojimo terminui Lietuvos archyvq departamento prie LR Vyriausybes nustatyta tvarka;

7.9. teikia informacijq telefonu bei siunCia interesantus pas pareigl1nus pagal jq keliamus

klausimus;

7.10. paga1 savo kompetencijq vykdo kitus Tarnybos virsininko ar jo jgaliotq pareigl1nq

pavedimus.

111. RASTINES TEISES

8. Rastine, jgyvendindama jai pavestus uzdavinius, turi teisy:

8.1. Tarnybos struktfuiniams padaliniams paskirstyti ir atiduoti uzduotims vykdyti

dokumentus bei asmenq prasymus;

8.2. grqZinti Tarnybos struktl1riniams padaliniams dokumentus ar jq projektus, parengtus

paieidziant bendnUq bei jslaptintq dokumentq rastvedybos reikalavimus;

8.3. pagal kompetencijq teikti Tarnybos virsininkui pasiUlymus organizaciniais ir darbo

Rastineje tobulinimo klausimais;

8.4. pagal kompetencijq bendradarbiauti su kitomis institucijomis, gauti informacijq,

reikalingq Tarnybos tiZdaviniams jgyvendinti;

8.5. tureti saugias ir sveikas darbo sqlygas;

8.6. RaStine gali tureti ir kitq LR jstatymuose bei kituose teises aktuose numatytq teisiq.

IV. DARBO ORGANIZAVIMAS

9. Tarnybos Rastinei vadovauja specialistas. Jis tiesiogiai pavaldus Tamybos virsininkui.

l pareigas jj skiria ir atleidzia Tarnybos virsininkas.

10. Rastines specialistas:

10.1. atsako uz Rastinei pavestq uzduoCiq ir funkcijq jvykdymq;

10.2. organizuoja ir planuoja Rastines darbq;

10.3. uztikrina, kad Rastines veikloje bUtq laikomasi LR istatymq ir kitq teises aktq

reikalavimq;

10.4. teikia pasil1lymus ir informacijq Tarnybos virsininkui Rastines kompetencijos

klausimais;

10.5. atsako tiZ tai, kad butq atliekamos tik teisetos finansines operacijos, kad jos butq

jforminamos pagal taisykles, laiku perduodami Finansq grupei reikalingi buhalterinei apskaitai ir

kontrolei dokumentai, jsakymai, nutarimai, sutartys, susitarimai, sqmatos, normatyvai ir kita

medziaga;

10.6. nesant specialisto, jo pareigas vykdo rastvedys.

11. Rastines rastvedys:

11.1. i pareigas rastvedi skiria ir atleidzia Tarnybos virsininkas;

11.2. uZtikrina, kad Rastines veikloje butq laikomasi LR istatymq ir kitq teises aktq

reikalavimq;

11.3. atsako uz tai, kad bUtq atliekamos tik teisetos finansines operacijos, kad jos butq

jforminamos pagal taisykles, laiku perduodami Finansq grupei reikalingi buhalterinei apskaitai ir
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kontrolei dokumentai, isakymai, nutarimai, sutartys, susitarimai, s�atos, normatyvai ir kita

med.ziaga;

11.4. pagal kompetencijé/- vykdo Rastines specialisto pavedimus;

11.5. nesant rastved.zio, jo pareigas vykdo specialistas;

11.6. vykdo Rastines specialisto, Tarnybos virsininko ar jo igaliotq pareigUnq pavedimus;

atsako u.z Rastinei pavestq u.zduociq ir funkcijq ivykdymé/-.

V. VEIKLOS KONTROLÉ

12. Rastines veiklé/- teises aktq nustatyta tvarka kontroliuoja lr pri.ziUri Tarnybos

virsininkas ar kiti jo igalioti pareigUnai, kitos igaliotos institucijos.

r
I
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