ASMENS DOKUMENTl) ISRASYMO CENTRO
PRIE VIDAUS RElKALl) MINISTERIJOS
DlREKTORIUS
ISAKYMAS
DEL ASMENS DOKUMENTl) ISRASYMO CENTRO
PRIE VIDAUS RElKALl) MINISTERIJOS
VIDAUS TVARKOS TAISYKLIl) PATVIRTINIMO

4l d. Nr. 1 - 3

2012 m. sausio
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Zin., 2002, Nr. 64-2569) 230
straipsniu ir 274 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybes tarnybos istatymo (Zin., 1999,
Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) 15 straipsnio 1 dalies 6 punktu bei Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2006 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. 200 "Del Pavyzdinil.! valstybes institucijl.! i ~ istaigt!
vidaus tvarkos taisyklil.! patvirtinimo" (Zin., 2006, Nr. 27-888) 2 punktu:
1. T vir tin u pridedamas Asmens dokumentl.! israsymo centro prie Vidaus reikall.!
ministerijos (toliau - ADIC) vidaus tvarkos taisykles.

2. P rip a

z i stu

netekusiu galios ADIC direktoriaus 2009 m. liepos 10 d.

isakym::t Nr. 1-29 "Dei Asmens dokumentl.! israsymo centro prie Vidaus reikall.! ministerijoJ vidaus
darbo tvarkos taisyklil.! patvirtinimo".
3.

I

par e i g

0

j u

Administravimo skyriaus specialist~ Iren::t Sukyt~ sup1indinti

pasirasytinai ADIC valstybes tarnautojus ir darbuotojus, dirbancius pagal darbo sutartis, s ADIC
vidaus tvarkos taisykIemis.
4. Nus tat a u, kad sis isakymas isigalioja nuo jo pasirasymo dienos.
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2012 m. sausio ,,~ d. isakymu Nr.
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ASMENS DOKUMENTl) ISRASYMO CENTRO
PRIE VIDAUS RElKALl) MINISTERIJOS
VIDAUS TVARKOS TAISYKLES
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Asmens dokumentll israsymo centro prie Vidaus reikalll ministerijos (toliau - tsmens

l

dOkumentll israsymo centras) vidaus tvarkos taisykles (toliau - sios taisykles) reglamentuoja
Asmens dokumentll israsymo centro darbo vidaus tvark<t.

2. Sill taisyklill nuostatos taikomos tiek, kiek sill teisinill santykill nereglam ntuoja
Lietuvos Respublikos istatymai arba kiti norminiai teises aktai.
3. Asmens dokumentll israsymo centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Resp, blikos
Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinemis sutartimis, Europos Sqjungos teises aktais,
Lietuvos Respublikos istatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teises aktais,
Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais,

' inistro

Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalll ministro (toliau - vidaus reikalll
ministras) isakymais, Asmens dokumentll israsymo centro nuostatais, kitais teises aktais,
reglamentuojanciais Asmens dokumentll israsymo centro veikl'\:, Kokybes vadybos s1stemos
standarto LST EN ISO 9001 :2008 reikalavimais, Informacijos saugumo valdymo sistemos st ndarto
ISO/lEe 27001 :2005 reikalavimais bei siomis taisykIemis.
4.

Asmens dokumentll isra.symo centro veikla grindziama istatymo virs nybes,

objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudziavimo valdzia, tarnybines pagalbos ir kitais L etuvos
Respublikos viesojo administravimo istatyme (.lin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 7 -2975)
nustatytais principais.

5. Vz sill taisyklill igyvendinim<t atsako Asmens dokumentll israsymo centro direkto ·us.

II. ASMENS DOKUMENTl) ISRASYMO CENTRO STRUKTURA

6. Asmens dokumentll isra.symo centro administracijos strukWra formuojama atsizvelgiant
i Asmens dokumentll israsymo centrui nustatytus tikslus ir priskirtas funkcijas . Asmens doJmentll
israsymo centro administracijos struktiir<t ir nuostatus tvirtina vidaus reikalll ministras.

I
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7. Asmens dokument4. israsymo centras susideda is administracijos padalini4.

skyri4.

(toliau - skyriai): Administravimo skyrius, ISrasymo skyrius, Prieziuros skyrius, Strategijos kyrius,
Okio skyrius.
8.

Asmens

dokument4. israsymo

direktoriaus, jo funkcijas

centrui

vadovauja

direktorius.

Laikinai

nesant

atlieka direktoriaus pavaduotojas. Tuo atveju, kai dire toriaus

pavaduotoj4. yra keletas, direktoriaus funkcijas atlieka vienas is direktoriaus igaliot4. dire toriaus
pavaduotoj4..
9. Asmens dokument4. israsymo centro direktoriaus pavaduotojas (-ai) veikia dire toriaus
nustatytose veiklos srityse.
10. Asmens dokument4. israsymo centro skyriams vadovauja skyri4. vedejai. Dir ktorius
Asmens dokument4. israsymo centro skyri4.

veikl~

koordinuoja tiesiogiai per dire toriaus

pavaduotoj~ (-us) ir skyri4. vedejus.
11. Asmens dokument4. israsymo centro skyriai

I
darb~

organizuoja vadovauclamiesi

direktoriaus patvirtintais skyri4. nuostatais, Asmens dokument4. israsymo centro direkt rius ir
direktoriaus pavaduotojas (-ai), Asmens dokument4. israsymo centro skyri4. vedejai, kiti v lstybes
tamautojai -

pareigybi4. apraSymais, parengtais ir patvirtintais pagal Valstybes ta autoj4.

pareigybiq apfaSymo if vertinimo me:odik'l, patvirtintlt Lietuvos Respublikos Vyriausybes

f02

m.

geguzes 20 d. nutarimu Nr. 685 (Zin., 2002, Nr. 51-1953; 2008, Nr. 49-1809), darbrotOjai,
dirbantys pagal darbo sutartis ir gaunantys darbo uzmokesti is valstybes biudieto ir valstybe, pinim
fond4., (toliau - valstybes tamautojai ir darbuotojai) - pareigybi4. aprasymais.

III. ASMENS DOKUMENTlj ISRASYMO CENTRO VEIKLOS ORGANIZA VI~S

12. Asmens dokument4. israsymo centro veikla organizuojama vadovaujantis vidaus
reikal4. ministro patvirtintu metiniu veiklos planu, kuris rengiamas vadovaujantis Strateginio
planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002 m. birzelio 6 d. n tarimu
Nr. 827 (Zin., 2002, Nr. 57-2312; 2010, Nr. 102-5279), ir skelbiamas Asmens dokument4. is ,asymo
centro intemeto tinklalapyje.
13. Asmens dokument4. israsymo centro direktorius:
13 .1. atsako uz Asmens dokument4. israsymo centrui nustatyt4. veiklos tiksl4. igyvenr inim~
bei funkcij4. atlikim't;
13.2. uztikrina, kad Asmens dokument4. israsymo centre but4. vykdomi qetuvos
Respublikos istatym4. ir kit4. teises akt4. reikalavimai;
13.3. kontroliuoja Asmens dokument4. israsymo centro skyri4. veikl't;

I
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13.4. atstovauja Asmens dokument4. israsymo centrui Vidaus reikal4. min sterijos
administracijos padaliniuose, istaigose prie Vidaus reikal4. ministerijos, Vidaus reikal4. min!sterijos
isteigtose istaigose ir imonese bei kitose valstybes ir savivaldybi4. institucijose ir istaigOsJ, kitose
organizacijose;
13.5. uztikrina racional4. ir efektyY4. Asmens dokument4. israsymo centrui skiria '4. lesl!,
technikos ir kit4. materialini4. istekli4. panaudojimct;
13.6. pagal kompetencij'\. priima isakymus ir kontroliuoja jl.J. vykdym'\.. Dire toriaus
isakymai rengiami Asmens dokument4. israsymo centro direktoriaus blanke;
13.7. vadovaudamasis istatymais ar j4. pagrindu priimtais teises aktais ir atsizveigdiamas i
nustatytus Asmens dokument4. israsymo centro veiklos tikslus, metini veiklos plan'\. bei

ietuvos

Respublikos Vyriausybes Asmens dokument4. israsymo centrui patvirtint't didziausi'\. leistin'\.
valstybes tamautoj4. ir darbuotoj4. pareigybi4. skaicil!, tvirtina valstybes tamautoj4. ir dar uotojl.J.
pareigybi4. s'\.ras'\. bei pareigybi4. aprasymus, priskiria Asmens dokument4. israsymo centro v lstybes
tamautojl.J. pareigybes kategorijoms, nevirsydamas darbo uZmokesciui nustatyt4.les4.;
13.8. teises akt4. nustatyta tvarka skiria i pareigas (darb'\) ir atleidzia is j4. t smens
dokument4. israsymo centro valstybes tamautojus ir darbuotojus, skatina juos arba skirif jiems
tamybines, drausmines nuobaudas ir pasalpas, suteikia atostogas, atlieka kitas personalo vkldymo
funkcijas;
13.9. sudaro sandorius Asmens dokument4. israsymo centro vardu;
13.10. tvirtina Asmens dokument4. israsymo centro vidaus tvarkos taisykles, finans4.
kontroles taisykles ir kitus teises aktus;
13.11. teises akt4. nustatyta tvarka teikia ministro isakym4. ir kit4. teises aktl!, i skyrus
istatym4. ir Lietuvos Respublikos Seimo nutariml!, Asmens dokument4. israsymo centro
kompetencijos klausimais projektus.
14. Kitas Asmens dokumen11.J. israsymo centro direktoriaus funkcijas nustato kit teises
aktai.
15. Asmens dokumen11.J. israsymo centro direktoriaus pavaduotojas (-ai), Administ vimo,
Strategijos ir Okio skyri4. vedejai yra tiesiogiai pavaldUs ir atskaitingi Asmens dokument4. isJaSymO
centro direktoriui; ISrasymo ir PrieziUros skyri4. vedejai tiesiogiai pavaldUs ir atskaitingi lsmens
dokument4. israsymo centro direktoriaus pavaduotojui (-ams) pagal nustatytas veiklos sritis.
16. Asmens dokument4. israsymo centro direktoriaus pavaduotojas (-ai) ir skyri4. edejai
yra asmeniskai atsakingi uz jiems priskirt4. funkcij4. vykdym'l, darbo organizavim'\. bei
dokument4. israsymo centro direktoriaus rezoliucijl.J. ir zodini4. pavedim4. vykdym'l,

0

Ismens

skyri4. yedejai

- ir uz Asmens dokument4. israsymo centro direktoriaus pavaduotojo (-4.) rezoliucij4. ir rdini4.
pavedim4. vykdym'\. pagal jo (-4.) veiklos sritis.

4

17. Asmens dokument4 israsymo centro direktoriaus pavedimu si4 taisykli4 13.4 punkte
nurodytose institucijose, istaigose ir organizacijose Asmens dokument4 israsymo centrui pagal
kompetencijfl. atstovauja Asmens dokument4 israsymo centro direktoriaus pavaduotOjJs (-ai),
Asmens dokument4 israsymo centro skyri4 vedejai ar kiti Asmens dokument4 israsym

centro

valstybes tarnautojai ir darbuotojai.
18.

Einamieji

Asmens dokument4 israsymo

centro veiklos klausimai

aptariami

pasitarimuose, kurie rengiami direktoriaus iniciatyva, jam nurodzius pasitarimo da1f'l

J

laikfl..

Pasitarimuose dalyvauja direktorius, direktoriaus pavaduotojas (-ai) ir Asmens dokument4 i+ aSymO
centro skyri4 vedejai. Esant reikalui, direktorius gali kviesti pasitarime dalyvauti kitus tsmens
dokument4 israsymo centro valstybes tarnautojus ir darbuotojus bei kitus asmenis. PasitarihI4 pas
direktoriq metu yra raSomi protokolai,.uz kuriq

rengim~ ir_ikelim~ i Asmens dokumentq ifaSymO

centro mtranetfl. yra atsakmgas StrategIJos skynus. Esant butmybel, dlrektonaus

pavaduoto~as

(-al)

ar Asmens dokument4 israsymo centro skyri4 vedejai gali organizuoti pasitarimus jiems avest4
veiklos srici4 igyvendinimo ir funkcijl! vykdymo klausimais.
19. Asmens dokument4 israsymo centro skyri4 vedejai yra atsakingi uz skyri4

etini4

veiklos plan4 ir ataskait4 parengimfl. ir pateikimfl. Asmens dokument4 israsymo centro dir ktoriui
tvirtinti.

IV. DOKUMENTlj PASIRASYMAS IR RENGIMAS
20. Asmens dokument4 israsymo centro rengiami teises akt4 projektai, susijcr su , smens
dokument4 israsymo centro kompetencija (isskyrus istatym4 ir Lietuvos Respublikos Seimo
nutarim4 projektai, kuri4 Asmens dokument4 israsymo centras nerengia), Asmens dok ment4
israsymo centro direktoriaus isakym4 ir kitl! dokument4 projektai turi atitikti Lietuvos Resp blikos
istatym4 ir kit4 teises nonnini4 akt4 rengimo tvarkos istatymfl. (.lin., 1995, Nr. 41-991), L etuvos
Respublikos istatym4 ir kit4 teises akt4 skelbimo ir isigaliojimo tvarkos istatymfl. (.lin., 19f 3, Nr.
12-296; 2002, Nr. 124-5626), Lietuvos Respublikos Vyriausybes darbo

regl~ent'l,

patrirtintfl.

Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1994 m. rugpjucio 11 d. nutarimu Nr. 728 (Zin., 1994, rr. 63
1238; 2009, Nr. 109-4650), {statym4 ir kit4 teises akt4 rengimo rekomendacijas,

~atv~rtintas

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1998 m. rugpjucio 17 d. isakymu Nr. 104 (Zin.! 1998,
Nr. 87-2416; 2002, Nr. 50-1923), Dokument4 rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos

vyri~usiOjO

archyvaro 2011 m. liepos 4 d. isakymu Nr. V-117 (.lin., 2011, Nr. 88-4229), Dokument4 tv1rkymO
ir

apskai~os

taisykles, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. isakl1U Nr.

V -118 (Zin., 2011, Nr. 88-4230), Dokument4, susijusi4 su Vidaus reikal4 ministerijos

~eikla,

rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedim4 vykdymo kontroles organizavimo instrukcij'l, patvirtintfl.

5
Lietuvos Respublikos vidaus reikah-t ministro 2003 m. geguzes 29 d. isakymu Nr. 1V -190 (Zin.,
2003, Nr. 65-2985) bei kitus teises aktus.
21 . Dokumentai,

susij~

su uzsienio ir tarptautinemis institucijomis bei organizad:ijomis,

rengiami Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatyta tvarka.

I

I

22. Asmens dokumentl! israsymo centro direktorius pasiraso:

22.1 . Asmens dokument4 israsymo centro valstybes tamautoj4 ir darbuotoj4 Priet imo ir
atleidimo bei jl! skatinimo ir tamybini4., drausminil! nuobaud4 skyrimo, tamybinil! komanQiruoci4
ir kitus isakymus;

I

22.2. igaliojimus;
22.3.

siunciamus

dokumentus

(isskyrus

siunciamus

israsytl!

asmens

dokUmentl!

lydraSCius);
22.4. buhalterines apskaitos lr atskaitomybes dokumentus, kuriuose butinas

~staigos

vadovo parasas;
22.5. sutartis, kitus su Asmens dokument4 israsymo centro ukio tvarkymu su IJUSlUS
dokumentus;
22.6. kitus teises aktl!jam priskirtus pasirasyti dokumentus.
23. Asmens dokument4 israsymo centro direktorius gali igalioti Asmens do
israsymo centro direktoriaus pavaduotoj'l. (-us) pasirasyti sil! taisykli4 22.1-22.6

mentl!

p~tuose

I

nurodytus dokumentus.

24. Pasirasyti siunciamus israsytl! asmens dokument4 lydrascius, kurie rengiam vienu
egzemplioriumi (Asmens dokumentl! israsymo centre lieka elektronine S10 dokumento

opija),

Asmens dokument4 israsymo centro direktorius savo isakymu igalioja atsakingus asmenis.
25. Prie Asmens dokument4 israsymo centro direktoriui teikiamo pasiraSyti prengto
dokumento projekto (isskyrus Asmens dokument4 israsymo centro direktoriaus

is akymus)

pridedama pagrindine su klausimu susijusi medziaga ir antrasis to projekto egzempliorius ( opija),
kuq vizuoja:
25.1. projektl reng~s darbuotojas;
25.2. projekt'l. rengusio darbuotojo skyriaus vedejas, jo nesant -

ji

pavaduojantis

darbuotojas (isskyrus atvejus, nustatytus kituose Asmens dokumentl! israsymo centro IVidaus

dOkumen2tu503se~;.
. k
.. Jelgu proJe tas

..

SUSIJ~S

k'
k '
'kl
.. .
k '
d .. ·· I
su ltl! s ynl! vel os sntimls - Sll! s ynl! ve eJaI, J4 nesant 
V'

juos pavaduojantys darbuotojai (isskyrus atvejus, nustatytus kituose Asmens dokument4 is aSymo
centro vidaus dokumentuose);
25.4. Asmens dokumentl! israsymo centro direktoriaus pavaduotojas, kuriam p valdus
projekt'l. reng~s skyrius.
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26. Tuo atveju, kai dokumentas siunciamas tik faksimilinio rysio ar 1itokiais
telekomunikacijl{ galiniais irenginiais su specialictja zyma "Originalas nebus siunc.amas",

1

parengiamas, pasirasomas ir silt taisyklil{ 25.1-25.4 punktuose nustatyta tvarka vizuojakas tik
vienas dokumento egzempliorius.

27. Dokumentas su vizomis segamas i Asmens dokumentl{ israsymo centre saugom by1'l.
28. Asmens dokumentl{ israsymo centro direktoriaus isakyml{ ir jais tvirtinaml{ teiJes aktl{

f

vizuojamas originalas.

29. Asmens dokumentl{ israsymo centro direktoriaus isakymus vizuoja darb otojai,
nurodyti silt taisyklil{ 25.1-25.4 punktuose.
30. Vizuojant nurodoma vardas ir pavarde, pareigos, pasirasoma bei uzrasoma data. I
31. UZ dokumente pateiktl{ duomenl{ tikslumct, dokumento tinkam'l parengim'l Ir
suderinim'l asmeniskai atsako dokumento rengejas.
32. Dokumentl{ kopijas, nuorasus ir israsus antspaudu tvirtina Administravimo

I
s~yriaus
I

darb uotoj as, turintis tam igaliojimus. Dokumentl{ kopijos ir israsai tvirtinami tik patelkus jl{
original us.
33. Prireikus Asmens dokumentl{ israsymo centro direktorius gali nustatyti kitoki'l
dokumentl{ kopijl{ tvirtinimo ir pasirasymo tvark'l.

III. DARBO IR POILSIO LAlKAS

34. Asmens dokum~ntl{ israsymo centro darbo laikas nustatomas vadovaujantis Lfetuvos
Respublikos darbo kodeksu (Zin., 2002, Nr. 64-2569) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m.
rugpjucio 7 d. nutarimu Nr. 990 "Del darbo laiko nustatymo valstybes ir savivaldybil{

i

onese,

istaigose ir organizacijose" (Zin., 2003, Nr. 79-3593).
35. Asmens dokumentl{ israsymo centro valstybes tamautojams ir darbuotojams n statyta
40 valandl{ trukmes 5 darbo dienl{ savaite bei dvi poilsio dienos (sestadienis ir sekma1ienis).
Pirmadieni, antradieni, treciadieni ir ketvirtadieni dirbama nuo 7 val. 30 min. iki 16 val. 30 bin.,

0

penktadieni - nuo 7 val. 30 min. iki 15 val. 15 min. Darbo dienos trukme svencil{ dienl{ isvkarese
trumpinama viena valanda.
36. Asmens dokumentl{ israsymo centro direktoriaus ir valstybes tamautojo ar dar uotojo
susitarimu kai kuriems valstybes tamautojams ir darbuotojams Asmens dokumentl{ israsymo centro
direktoriaus isakymu gali buti nustatytas atskiras darbo laiko grafikas.
37. Asmens dokumentl{ israsymo centro valstybes tamautojams ir darbuotojams oilsio

I

laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Resp blikos

7
valstybes tamybos istatymu (Zin. , 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) ir Lietuvos Res~ublikOs
Vyriausybes 2003 m. rugpjucio 7 d. nutarimu Nr. 990.

I

38. Asmens dokumentl! israsymo centro valstybes tamautojams ir darbuotojams p rtrauka
pailseti ir pavalgyti nustatyta nuo 11 val. 30 min. iki 12 val. 15 min.
39. Asmens dokumentl! israsymo centro valstybes tamautojai ir darbuotojai turi laikytis
nustatyto darbo laiko reZimo.
40. Valstybes tamautojai ir darbuotojai, palikdami Asmens dokumentl! israsymo centrq
tamybos ar darbo (toliau - darbas) tikslais, turi apie tai infonnuoti savo tiesiogini vadovq ir

~urodyti

I

isvykimo tikslq bei trukrn~. Noredami isvykti ne darbo tikslais, valstybes tamautojai ir dartluotojai
turi gauti tiesioginio vadovo sutikimq.

41. Valstybes tamautojai ir darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai ne alintys
atvykti i darbct, apie tai nedelsdami turi infonnuoti savo tiesiogini vadovq ir nurodyti velaTimo ar
neatvykimo priezastis. Jeigu valstybes tamautojai ar darbuotojai apie savo neatvykimq del ta~ tikrl!
I

priezascil! negali infonnuoti patys, tai gali padaryti kiti asmenys.
42. Asmens dokumentl! israSymo centro valstybes tamautojams ir darbu tojams
kasmetines atostogos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybes tarnybos istatymu ir Lretuvos
dire~toriaus

Respublikos darbo kodeksu, suteikiamos pagal Asmens dokumentl! israsymo centro
patvirtintt kasmetiniq atostom

grafik~ (eil~)

(esant poreikiui, atostom grafikas (eile) gt li bUti

koreguojamas). Atostogl! prasymus del atostogl! suteikimo valstybes tamautojai ir darojuotOjai
Asmens dokurnentl! israsymo centro direktoriui privalo pateikti ne maZiau nei pries 14 d.
43. Kitl! rusil! atostogos Asmens dokumentl! israsymo centro valstybes tamauto ams ir
darbuotojams suteikiamos Lietuvos Respublikos teises aktl! nustatyta tvarka.

IV. DARBO APMO:K:EJIMAS

44. Darbo uzmokestis Asmens dokumentq israsymo centro valstybes

tarna~tOjams

nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybes tamybos istatymu, darbuotoj,ams 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 51 \ "Del
biudzetinil! istaigl! ir organizacijl! darbuotojl! darbo apmokejimo tvarkos tobulinimo" (ZinJ 1993,
Nr. 28-655).
45. Asmens dokumentl! israsymo centro valstybes tamautojams ir darbuotojams! darbo
uZmokestis pervedamas

i

banko mokejimo

kortel~ du kartus per menesi:

8 ir 20-<:Uq

kaleJdOrin~

dienq. Kai darbo uzmokestis sutampa su poilsio ar svencil! dienomis, jis mokamas pries + inetas
dienas.

8
46. VZ atostog4 laikotarpi apmokama ne veliau kaip pries 3 darbo dienas iki joms
prasidedant.

V. TVARKOS RElKALAVIMAIPATALPOSE

~ ~

~. I

. . . .Ir pastato Isonn~
.
·
A smens d 0 k ument4 Israsymo
.
47 . N uo Iatm~
centro tentonJos

apsaug~

organizuoja bei uztikrina Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikal4
ministerijos igaliotos tamybos.
48. Asmens dokument4 israsymo centro valstybes tamautojtI ir darbuotoj4., sveci4 iejimo,
judejimo, isejimo, ivaiiavimo bei isvaiiavimo is pastato patalp4 ir teritorijos reikalavimai n'ustatyti
Asmens dokument4 israsymo centro direktoriaus 20 II m. gruodzio 22 d. isakymu

NL

1-48

patvirtintose taisyklese, nustatanciose Asmens dokument4 israsymo centro prie Vidaus reikal4
ministerijos leidim4 tvark~.
49. Kiekvieno Asmens dokument4 israsymo centro valstybes tamautojo Ir dar uotojo
darbo vieta turi biiti tvarkinga. Patalpose bei teritorijoje privaloma laikytis svaros.
50. Patalpose negalima palikti be prieziiiros ijungt4 sildymo ir elektros prietais4. Baigus
darbct, patikrinti, ar uzdaryti patalp4 langai, isjungtas patalp4 apsvietimas bei elektros p1 etaisai,
uzrakintos durys, nuleistos lanm apsaugines zaliuzes. Dirbant tamsiu paros metu, ijungus tlirbtini
apsvietimct, vidaus zaliuzes kabinetuose turi biiti uZdarytos,

0

patalpoje Nr. 136 vidaus lJaliuzes

privalo btiti uzdarytos nuolat.
51. Asmens dokument4 israsymo centro patalpose ir teritorijoje leidziama rtikyti ik tam
I

skirtose, specialiai parengtose ir pazymetose vietose. Kitose vietose, taip pat tamybinese trllsporto
priemonese, rtikyti draudziama.
52. Darbo kabineto bei patalp4 raktus turi atsakingi valstybes tamautojai ir darb j otojai.
Draudziama perduoti raktus asmenims, kuriems j4 tureti nepriklauso, isskyrus atvejus, kai tFlill yra
tiesioginio vadovo leidimas.
53 . Pasibaigus darbo dienai, valstybes tamautojas ar darbuotojas, paliekantis p Italpas,
privalo isitikinti, kad patalpose nieko nera, visos durys ir langai liZdaryti, elektros prietaisai iVjungti,
uzrakinti darbo kabineto ar patalp4 duris, ijungti jam priskirt4 patalp4

apsaugin~

signaliz

cij~

ir

pasirasyti Apsaugos signalizacijos ijungimo ir isjungimo apskaitos zumale.
54. Vienas rakt4 komplektas nuo viS4 darbo kabinet4 yra Asmens dokument4 iSl asymo
centro patalpos Nr. 102 rakt4 spinteleje.
55. Asmens dokument4 israsymo centro laidinio bei judriojo rysio telefonai naupojami
vadovaujantis vidaus reika14 ministro patvirtintomis normomis.
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56. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liep0s 11 d.
~
I
isakymu Nr. V-450 patvirtintu lmones pirmosios pagalbos rinkinio aprasymu (Zin., 2003, r. 79
3605), pirmosios medicinos pagalbos suteikimui patalpoje Nr. 101 yra vaistinele.

VI. GAMYBINES-TECHNOLOGINES ZONOS TVARKOS REIKALAVIMAI

57. Gamybineje-technologineje zonoje nustatomi papildomi tvarkos reikalavimai.
58.

I

gamybin~-technologin~

zon<\. gali patekti tik valstybes tamautojai ir darb otojai,

itraukti i Asmens dokument4. israsymo centro prie Vidaus reikal4. ministerijos darbuotOj4.,~rinCi4.
teis~

patekti i gamybines patalpas, sqras<\. (toliau - Darbuotoj4., turinci4.

teis~

patekti i g

ybines

patalpas, s<\.rasas), patvirtint'l. Asmens dokument4. israsymo centro direktoriaus 2011 m. spal 027 d.
isakymu Nr. 1-37 (Asmens dokument4. israsymo centro direktoriaus 2010 m. balandzid 28 d.
isakymo Nr. 1-21 redakcija), ir Asmens dokument4. israsymo centro vidaus patalp4.

psaug<\.

vykdancios tamybos darbuotojai.
Darbuotoj4., turinCi4.

teis~

patekti i garnybines patalpas, s<\.rasas, pasikeitus valstybes

tamautojo, darbuotojo pareigom ar pradejus eiti Asmens dokument4. israsymo centre p1areigas
naujam valstybes tamautojui ar darbuotojui, per 3 d. d. privalo buti atnaujintas.

I

59. Asmenys, neturintys leidimo patekti i gamybin~-technologin~ zon'!, ileidZif i tik
Asmens dokument4. israsymo centro direktoriui ar direktoriaus pavaduotojui (-ams) leidus, lydimi
atsakingo Asmens dokument4. israsymo centro valstybes tamautojo ar darbuotojo.
60. Asmens dokumentl! blank4., praSym4. ir israsyt4. asmens dokument4. saJ gumas
gamybineje-technologineje zonoje uztikrinarnas vadovaujantis Asmens dokument4. israsymol centro
direktoriaus 2003 m. rugpjucio 29 d. isakymu Nr. 1-42 patvirtinta Asmens dokument4. isi asymo
centro prie Vidaus reikal4. ministerijos asmens dokument4. blank4., prasym4. ir israsyt4. smens
dokument4. saugumo tiZtikrinimo tvarka.
61. Garnybines-technologines zonos patalpose Nr. 136 ir Nr. 148c, kuriose drbarna
lazeriniais graveriais, naudotis mobiliaisiais telefonais (isskyrus tuos atvejus, kai reikia nejelsiant
spr~sti

darbinius klausimus, 0 kit4. galimybi4. nera), elektriniais buitiniais prietaisais,

virsutinius drabuzius,

avalyn~,

laikyt~

lauko

maisto produktus ar juos vartoti draudziama.

VII. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REI KALA VIMAI
62. Asmens dokument4. israsymo centro valstybes tamautojai ir darbuotojai privalo dirbti
s'liiningai, laikytis darbo drausmes, laiku ir tiksliai vykdyti savo pareigas, vis<\. darbo

laik~ skirti
I

10
kokybiskam darbui, 1aikytis darbo saugos, darbo higienos reikalaviml.b gerinti darbo
savo

profesin~

kokyb~,

kelti

kvalifikacijq, nebUti aplaidus.

63. Kiekvienam Asmens dokumentl! israSymo centro valstybes tamautojui ir dartiuotojui
turi buti sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo s<\lygos, nustatytos

ietuvos

Respublikos darbuotojl! saugos ir sveikatos istatyme (Zin., 2003, Nr. 70-3170).
64. Kiekvienas Asmens dokumentl! israSymo centro valstybes tamautojas ir

dar~uotojas

privalo laikytis priesgaisrines saugos reikalaviml.b kurie Asmens dokumentl! israsymo centre
uztikrinami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos priesgaisrines saugos istatyme (Zin., 20f 2, Nr.

I

123-5518) itvirtintomis nuostatomis.
65. Asmens dokumentl! israsymo centro valstybes tamautojai ir darbuotojai
vadovaujantis

Lietuvos

Respublikos

valstybes

tamybos

istatymo,

Lietuvos

sk~tinami

Resp~blikos

V yri ausybes 2002 m. Ii epos 19 d. nutarimo N r. 1167 "Del .vi enkartiniq pinigini q ismo"" :!lstybes
tamautojams skyrimo ir mokejimo tvarkos patvirtinimo" (Zin., 2002, Nr. 74-3166; 2008,

~k 132

5072), Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 ir tsmens
dokumentl! israSymo centro prie Vidaus reikall! ministerijos darbuotojl.b dirbancil! paga darbo
sutartis, darbo veiklos vertinimo taisyklil.b patvirtintl! Asmens dokumentl! israsymo centro
direktoriaus 2011 m. spalio 4 d. isakymu Nr. 1-31, nuostatomis.

I

66. Asmens dokumentl! israSymo centro valstybes tamautojams ir darbu1tojams
draudziama darbo metu bUti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinil! ar toksinil! medziagq.
67. Asmens dokumentq israSymo centro valstybes tamautojai ir darbuotojai neturi!laikyli
jokil! asmeninil! maisto produktl! ir geriml! matomoje vietoje piliecil! ir kitq asmenl! aptl

avimo

vietose ir vartoti maisto produktl! ar geriml! piliecil! ir kitl! asmenl! aptamavimo metu.
68. Asmens dokumentl! israsymo centro valstybes tamautojams ir darbuotojams
draudziama darbo laiku uzsirakinti darbo patalpose, isskyrus tuos atvejus, kai teises

~tuose

nustatyta kitaip.
69. Asmens dokumentl! israsymo centro valstybes tamautojai ir darbuotojai turi uZlikrinti,
kad jl! darbo vietoje pasaliniai asmenys butq tik valstybes tamautojui ar darbuotojui esant.
70. Asmens dokumentl! israsymo centro elektroniniais rysiais, galiniais irenrniais,
programine, biuro iranga, kanceliarinemis ir kitomis priemonemis Asmens dokumentl! is asymo
centro valstybes tamautojai ir darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.
71. Nereikalingus ar netinkamus darbui dokumentus, uzrasus Asmens dokumentl! iSjaSymO
centro valstybes tamautojai ar darbuotojai sunaikina tam skirtais irenginiais.
72. Asmens dokumentl! israsymo centro valstybes tamautojams ir darbuQtojams
draudziama leisti pasaliniams asmenims naudotis

istaigos elektroniniais rysiais, g ;1iniais

irenginiais, programine iranga, biuro iranga, kanceliarinemis ir kitomis priemonemis.
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73. Asmens dokumentl! israsymo centro kompiuteri4., rysil! technikos prieziUr't bei

~emont't

ir taikomosios programines irangos diegim't organizuoja ir siuos darbus atlieka Prieziuros skyrius
arba uz si't veik1't atsakingas juridinis asmuo.
74. Asmens dokumentl! israSymo centro valstybes tamautojai ir darbuotojai be t smens
dokumentl! israsymo centro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo (-jl!) ar tiesioginio r adovo
nurodymo turi kvalifikuotai atlikti jam pavest't darbq, neperduoti savo darbl! kitam Asmens
dokumentl! israsymo centro valstybes tamautojui ar darbuotojui. Operatyviai, pagal kompl tenCij't
spr~sti

interesantl! reikal us.
75. Asmens dokumentl! israsymo centro valstybes tamautojai ir darbuotojai negali

atskleisti tamybos, valstybes paslapCi4., platinti su darbu susijusios informacijos, kuri ga1etl!
pakenkti istaigos veiklai, jos interesams ar saugumui.
76. Asmens dokumentl! israsymo centro valstybes tamautojai ir darbuotojai privalo laikytis
nustatytos darbo su dokumentais tvarkos, nepaZeisti technologinil! procesl! reikalavim4., saugoti
savo ir nekenkti kitl! dirbancitUl! sveikatai; rupintis darbo vietos svara, tvarka, tausot darbo
priemones, inventori4., turt't; efektyviai, ekonomiskai, racionaliai naudotis organizacine te1JChnika,
materialinemis vertybemis, taupyti popieri4., elektrq, vandeni ir kitus resursus.
77.

Rad~

sugadint't inventori4., Asmens dokumentl! israsymo centro valstybes tam a tojai ir

darbuotojai privalo tuoj pat pranesti Okio skyriaus vedejui.
78. Asmens dokumentl! israsymo centro valstybes tamautojai ir darbuotojai Vidaus reikall!
ministerijos Autoukio priskirtu tamybiniu transportu naudojasi vadovaudamiesi Asmens dok

entl!
I

israsymo centro prie Vidaus reikall! ministerijos direktoriaus 2009 m. kovo 31 d. isakymu i r. 1-14
patvirtintomis taisyklemis.
79. Civiline sauga Asmens dokumentl!

~israsymo

centre organizuojama, vadovjujantis

Lietuvos Respublikos civilines saugos istatymo (Zin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207)
nuostatomis.

VIII. APRANGOS IR ISV AIZDOS REIKALA VIMAI

80. Asmens dokumentlJ. iSfaSymO centro valstybes tamautojai if dafbuotojai

1

buti

tvarkingos isvaizdos, jl! apranga - svari, dalykinio stiliaus.
81. Asmens dokumentl! israsymo centro valstybes tamautojai ir darbuotojai, tiesiogiai
neaptamaujantys piliecil! ir kitl! asmen4., nedalyvaujantys posedziuose, komisijl! ar kitoje JiklOje,
susijusioje su atstovavimu Asmens dokumentl! israsymo centrui arba jo reprezentavimuJ vien't
darbo dien't per

savait~

- penktadieni arba

laisvalaikio stiliaus drabuzius.

paskutin~

darbo dien't pries

sventin~

dien't - gali deveti
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82. Asmens dokumentll israsymo centro direktorius arba jo igaliotas asmuo, jei, jll
nuomone, Asmens dokumentll israsymo centro valstybes tamautojo ar darbuotojo apInga ir
isvaizda neatitinka sill taisyklill 80 punkto reikalaviml!, ipareigoja Asmens dokumentll i [rasymo
centro valstybes tamautoj1l ar darbuotoj1l ateityje rengtis ir tvarkytis tinkamai.

IX. ELGESIO REIKALA VIMAI

83. Asmens dokumentll israsymo centro valstybes tamautojai ir darbuotojai savo elgesiu

I

reprezentuoja Asmens dokumentll israsymo centr1l.

84. Asmens dokumentll israsymo centre turi buti vengiama triuksmo, palaikoma dhlykine
darbo atmosfera, valstybes tamautojai ir darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais,
aptamaujamais ir kitais asmenimis.
85. Asmens dokumentll israsymo centro valstybes tamautoJaI Ir darbuotojai privalo

I

nedaryti to, kas kliudytll kitiems darbuotojams dirbti savo darb1l.

86. Asmens dokumentll israsymo centro valstybes tamautojams ir darbUr OjamS
draudziama darbo metu vartoti necenzurinius zodzius ir posakius, darbo vietoje laikyti necei urinio
garb~

arba asmens

ir orum1l zeminanCio turinio informacij1l.

X. VALSTYBES TARNAUTOJlj IR DARBUOTOJlj ATSAKOMYBE

87. Asmens dokumentll israsymo centro valstybes tamautojai uz tamybinius nusize gimus
gali buti traukiami tamybinen atsakomyben,

materialin~

0

uz Asmens dokumentll israSymo centrui pkdaryt1l

zal'! - materialinen atsakomyben Lietuvos Respublikos valstybes tamybos i1tatymo

nustatyta tvarka. Asmens dokumentll israsymo centro valstybes tamautojams uz tamr binius
nusizengimus gali buti skiriamos tamybines nuobaudos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
valstybes tamybos istatymo ir Tamybinill nuobaudll skyrimo taisyklil!, patvirtintll Ltetuvos
Respublikos Vyriausybes 2002 m. bidelio 25 d. nutarimu Nr. 977 (Zin., 2002, Nr. 65b 665),
nuostatomis.
88. Asmens dokumentll israsymo centro darbuotojai uz darbo drausmes paieidim s gali
bUti traukiami drausminen,

0

uz Asmens dokumentll israsymo centrui padaryt1l

materialin~

materialinen atsakomyben darbo santykius reglamentuojancill teises aktll nustatyta tvarka.
89. lstatymll nustatytais atvejais Asmens dokumentll israsymo centro darbuotojai
traukiami baudziamojon, administracinen ar civilinen atsakomyben.

zal1l 

I

gt
I

buti
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XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
90. Sios taisykles isiteiseja nuo j\.l patvirtinimo dienos Ir galioja VlSlems

smens

dokument\.l israsymo centro valstybes tarnautojams ir darbuotojams.
91. Visi Asmens dokument\.l israsymo centro valstybes tarnautojai ir darbuotojai privalo
biiti pasirasytinai supaiindinti su siomis taisyklemis.
92.

Asmens

dokument\.l

israsymo

centro

valstybes

tarnautojai

ir

darb otojai,

nepageidaujantys dirbti siose taisyklese nustatyta tvarka bei s'llygomis, istaigos vadovui ) stiskai
suformuluoja nesutikimo priezastis.
93. Sios taisykles skelbiamos Asmens dokument\.l israsymo centro interneto tinklala YJe.
94. Sios taisykles gali biiti keiciamos ar papildomos Asmens dokument\.l israsym I centro
direktoriaus isakymu.

/yr
:::k?'f2. -

tP 1-//
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Su 2012-01Asmens dokumentll israsymo centro prie Vidaus reika1ll mint terijos
direktoriaus isakymu Nr. 1- j patvirtintomis Asmens dokumentq israsymo centro prie
reikalq ministerijos vidaus tvarkos taisyklemis susipaiinau:

~idaus

Armonas Simas

Jasilionyte Egle

Mameni~kyte

Augulyte Deimante

Juodiene Ala

Mankeliiinaite Danute

Sostak Liubove

Bielskiene Janina

Ka~eta

Markman Irena

Sukyte Irena

Burokiene Irena

Koni~evas

Matiukas Vytautas

Turonyte Lina

Cenkiene Ona

Koni~eviene

Mielys Imantas

Veto~evas

Pavlas

Cemovas Romanas

Konuseviciene AngeIe

Paillte Sigita

Vir~uliene

Angelija

Do~kus

KrikStaponis Laimutis

Petrauskas Antanas

Fedosejev Dmitrij

Kudalevas Andzejus

Plukyte Danute

Gageliene Zita

Kuklys Adolfas

Puscius Ariinas

Gagys Vytautas

Machalskaite Edita

Remeikis Andrius

Idiene Laura

Macijauskiene Ana

Skutkeviciiite Inga

Gediminas

Vytautas

Andrius

Diana

Laima

S~keviciene

Rasa

