LIETUVOS KELIŲ POLICIJOS TARNYBOS VIRŠININKAS
ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS KELIŲ POLICIJOS TARNYBOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ
PATVIRTINIMO

2010 m. rugsėjolld. Nr. 39-V- ĄĄO
Vilnius

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. vasario 28 d. nutarimą Nr. 200

"Dėl Pavyzdinių valstybės institucijų ir įstaigų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2006,
Nr. 27-888) bei vadovaudamasis Policijos departamento prie vidaus reikalų ministerijos vidaus
tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos policijos generalinio komisaro 2006 m. gegužės 16 d.

įsakymu Nr. 5-V -299 "Dėl Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo", 2 punktu:
1. Tvirtinu Lietuvos kelių policijos tarnybos vidaus tvarkos taisykles (pridedama).
2. Pri pažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnybos viršininko 2006 m. liepos 25 d. įsakymą
Nr.

39-V -60

"Dėl

Lietuvos

policijos

eismo

priežiūros

tarnybos

vidaus

tvarkos

taisyklių

patvirtinimo";

2.2. Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnybos viršininko 2007 m. rugpjūčio 24 d.

įsakymą Nr. 39-V-99 "Dėl Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnybos viršininko 2006 m. liepos
25 d. įsakymo Nr. 39-V-60 "Dėl Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnybos vidaus tvarkos
taisyklių patvirtinimo" pakeitimo".

3. Skelbiu šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje.
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PATVIRTINTA

Lietuvos

keli\l

policijos

tamybos

virsininko

2010 m. rugsej 0 ¥d.
isakymu Nr. 39-V-AAO

LIETUVOS KELIl) POLICIJOS TARNYBOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLES

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.

Lietuvos

keli\l

policijos

tamybos

vidaus

tvarkos

taisykles

(toliau

-

Taisykles)

reglamentuoja Lietuvos keli\l policijos tamybos (toliau - Tamyba) vidaus tvark't:, kurios tikslas 
daryti itakct Tamybos statutini\l valstybes tamautoj\l, karjeros valstybes tamautoj\l ir darbuotoj\l,
dirbanCi\l pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojai), elgesiui, kad geret\lj\l ir visuomenes santykiai.

2. Si\l Taisykli\l nuostatos taikomos tiek, kiek to nereglamentuoja kiti teises aktai.
3.

UZ Taisykli\l igyvendinimct atsako Tamybos vadovybe.

11. DARBO IR POILSIO LAIKAS

4.

Tamyboje

dirbama pirmadieni-ketvirtadieni nuo

8

valandos

iki

17

valandos,

0

penktadieni - nuo 8 valandos iki 15 valandos 45 minuCi\l. Pertrauka pailseti ir pavalgyti nuo 12

valandos iki 12 valandos 45 minuCi\l. Sestadienis ir sekmadienis - poilsio dienos. Tamybos
virsininko isakymu darbuotojams gali biiti nustatytas kitoks darbo pradzios ir pabaigos laikas, ne
visas darbo dienos ar savaites darbo laikas, atskiras darbuotojo darbo grafikas.
5.

Tamybos darbuotojai, kuri\l darbo laikas nesutampa su Tamyboje nustatytu darbo laiku,

atvykct i darbct ir isvykdami is darbo privalo registruotis registracijos zumale, esanCiame Vilniaus
apskrities vyriausiojo policijos komisariato Keli\l policijos valdybos Tamybos organizavimo

poskyryje. Si\l darbuotoj\l darbo laiko rezimo kontrolct vykdo Tamybos Veiklos organizavimo
skyrius.

6.

Tamybos pareigiin\l, dirbanCi\l pamainomis, darbo ir poilsio laik't:, kit\l darbuotoj\l

budejimo tvark't:, darbo ir poilsio 1aikct nustato kiti teises aktai. Budejimo laikas nustatomas

tvirtinant darbo ar budejimo grafikus.
7.

Darbuotojai turi laikytis Tamyboje ar individualiai darbuotojui nustatyto darbo laiko

rezimo. UZ pavaldzi\l darbuotoj\l darbo laiko rezimo laikymosi kontro1ct teises akt\l nustatyta tvarka
atsako Tamybos padalini\l vadovai.

8.

Darbuotoj\l iejimo (isejimo) i pastatus tvarkct nustato Vilniaus apskrities vyriausiojo

policijos komisariato Keli\l policijos valdybos pastat\l ir jai priskirtos teritorijos fizines apsaugos bei
patekimo

i juos

kontroles

instrukcija,

patvirtinta

Vilniaus

apskrities

vyriausiojo

policijos

komisariato Keli\lpolicijos valdybos virsininko 2010 m. vasario 25 d. nurodymu Nr. 10-10-N-5.
9.

Darbuotojai, palikdami Tamybct tamybos ar darbo (toliau - darbas) tikslais, turi apie tai

informuoti savo tiesiogini vadovct nurodant isvykimo tikslct ir trukmct bei sict informacijq irasyti
ISvykim\l tamybos metu registracijos zumale, esanciame Tamybos priimamajame. Noredami
isvykti ne darbo tikslais, darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo sutikimct ir taip pat irasyti
informacijct minetame zumale.
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10. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti i darb'l arba visai negalintys atvykti i darb'l, apie tai

nedelsdami turi informuoti savo tiesiogini vadov't ir nurodyti velavimo ar neatvykimo priezastis.
Jeigu darbuotojai apie savo neatvykim'l del tam til<n! priezascil! negali pranesti patys, tai gali
padaryti kiti asmenys.

111. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

11. Darbuotojai darbo metu turi laikytis darbo saugos reikalaviml!.
12. Darbuotojai turi laikytis islaptintos informacijos apsaugos reikalaviml!.

13. Darbuotojams,

nesuderinus

su padalinio vadovu,

darbo

metu draudziama sprsti

asmeninius reikalus, uzsiimti kita veikla, nesusijusia su pareigybes funkcijl! vykdymu.
14. Darbuotojams draudziama darbo metu darbo vietoje vartoti alkoholinius gerimus, büti

neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinil! ar toksinil! medziagl!.

15. Darbuotojai neturi piliecil! ir kitl! asmenl! aptamavimo metu vartoti maisto produktl! ar
geriml!, turi laikytis bendfl! ku1türingo elgesio taisyk1il!, su asmenimis bendrauti mandagiai ir
dalykiskai.
16. Darbuotojl! darbo vieta visada turi büti tvarkinga.
17. Tamyboje leidziama rükyti tik tam skirtose, specialiai parengtose ir pazymetose vietose.
Kitose vietose, taip pat tamybinese transporto priemonese, rükyti draudziama.
18. Darbuotojams draudziama darbo laiku uzsirakinti darbo patalpose, iSskyrus tuos atvejus,

kai teises aktuose nustatyta kitaip.

19. Darbuotojai turi uztikrinti, kad jl! darbo vietoje pasaliniai asmenys bütl! tik darbuotojui
esant. ISeidami is kabinetl! darbuotojai prival0 kabinetus uzrakinti.
20. Darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transport'l, elektros

energij'l ir kitus materialinius Tamybos isteklius. Baig darb'l turi isjungti elektros prietaisus,
nepalikti tamyboje naudojaml! dokumentl! laisvai prieinamoje vietoje, uzdaryti langus, uzrakinti
metalines spintas, seifus ir kabinetl! duris, üungti apsaugos signalizacij'l.
21. Tamybos elektroniniais bei telefono rysiais, galiniais irenginiais, programine iranga,
biuro iranga, kanceliarinemis ir kitomis priemonemis darbuotojai gali naudotis tik su darbu
susijusiais tikslais.

22. Darbuotojams draudziama leisti pasaliniams asmenims be pagrindo naudotis Tamybos

elektroniniais

ir

telefono

rysiais,

galiniais

irenginiais,

programine

iranga,

biuro

iranga,

kanceliarinemis ir kitomis priemonemis.

23. Tamyboje kompiuteril!, rysil! ir organizacines technikos prieziür'l bei remont'l ir
programines irangos diegim'l teises aktl! nustatyta tvarka organizuoja ir siuos darbus at1ieka
Tamybos Veiklos organizavimo skyrius ir Materialinio aprüpinimo grupe.

IV. APRANGOS IR ISVAIZDOS REIKALAVIMAI

24. Darbuotojai turi büti tvarkingos isvaizdos, jl! apranga - svari, dalykinio stiliaus.

25. Statutiniai valstybes tamautojai tamybin uniform'l devi teises aktl! nustatyta tvarka.

26. Darbuotojai,
posedziuose,

komisijl!

tiesiogiai
ar

kitoje

neaptamaujantys
veikloje,

pilieCil! ir

susijusioje

su

kitl!

asmenl!,

atstovavimu

nedalyvaujantys

Tamybai

arba

reprezentavimu, vien'l darbo dien'l per savait gali deveti kasdienio dalykisko stiliaus drabuzius.

jos
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27. Tamybos vadovybe, раdаliпiч vadovai, kuriч пиотопе, darbuotojo apranga ir isvaizda

neatitinka ѕiч Таiѕуkliч 24 ir 25 рunktч rеikаlаvimч, iPareigoja darbuotoj't ateityje rengtis ir
tvarkytis tinkamai.

V. ELGESIO REIКALAVIMAI

28. Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Tamyb't.
29. Tamyboje turi bUti vengiama triuksmo, palaikoma dalykine darbo atmosfera, darbuotojai

turi elgtis pagarbiai vieni ѕи kitais, aptamaujamais ir kitais asmenimis.

30. Darbuotojams darbo metu draudziama vartoti necenzurinius zodzius ir posakius.
31. Darbuotojams draudziama darbo vietoje laikyti necenzurinio arba zeminanCio аѕтепѕ
garb ir orum't turinio informacij't.

VI. VALSTYBES TARNAUTOJV IR DARВUOTOJV АТЅАКОМУВЕ

32. Darbuotojams,

paZeidusiems

sias

Taisykles,

taikoma

tamybine

ar

drausmine

atsakomybe.

33. Dаrbuоtојч tamybin ar drausmin atsakomyb reglamentuoja Lietuvos Respublikos
vidaus tamybos statutas, Lietuvos Respublikos valstybes tamybos istatymas, Lietuvos Respublikos
darbo kodeksas ir kiti teises aktai.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

34. Taisykles skelbiamos Tarnybos intemeto tinklalapyje.

Lietuvos kеliч роlјсјјоѕ taтybos
Velos оrgапizа\'imо skyriaus

V1fSlЛ IЛ k аѕ

LiclUVOS kсliч policijos tarnyos
Лdtniпiѕtrасiпеѕ veiklos skyriaus

S. _+
Daiпius Saloтskas
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