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 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vidaus tarnybos statuto 46 straipsnio 3 dalimi, 47 

straipsniu, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 113 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 115 straipsniu bei 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2017 m. 

lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-500 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos direktoriaus 2015 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-69 „Dėl Pataisos 

pareigūnų, kuriems gali būti nustatoma ne ilgesnė kaip 24 valandų pamainos trukmė, pareigybių 

sąrašo“ pakeitimo“, atsižvelgdamas į įvykusius struktūrinius pasikeitimus bei 2020 m. balandžio 29 

d. pasitarimo protokolą LD- 372: 

           1. Į v e d u  Suminę darbo laiko apskaitą šiuose padaliniuose: 
1.1. Pirmojo sektoriaus Saugumo valdymo skyriuje; 

1.2. Antrojo sektoriaus Saugumo valdymo skyriuje; 

1.3. Trečiojo sektoriaus Saugumo valdymo skyriuje; 

1.4. Turto valdymo skyriuje. 

2. T v i r t i n u Suminės darbo laiko apskaitos tvarkos aprašą (pridedama). 
3. N u r  o  d a u   įstaigos direktoriaus įsakymu paskirtiems atsakingiems už darbo laiko 

apskaitą pareigūnams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, darbo laiko apskaitos 

žiniaraščiuose žymėti pamainomis dirbančių pareigūnų viršijamas darbo valandas ir vesti 

viršvalandžių bei suteikiamų poilsio dienų apskaitą. 

4. P r i p a ž  į s t u netekusiu galios Pravieniškių pataisos namų atvirosios kolonijos 

direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymą Nr. V-165 „Dėl suminės darbo laiko apskaitos 

tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

5. P a v e d u: 

5.1. šio įsakymo vykdymo kontrolę pagal kompetenciją struktūrinių padalinių vadovams; 

5.2. Veiklos organizavimo skyriui su šiuo įsakymu tarnybiniu elektroniniu paštu supažindinti 

direktoriaus pavaduotojus ir struktūrinių padalinių vadovus.           

 

 

Direktorius                                             Dainius Sušinskas

   

 

 

Parengė 

 

Vida Žaltauskienė 

2020-05- 
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                                                                                     PATVIRTINTA 

                                                                                     Pravieniškių pataisos namų-atvirosios                

                                                                                     kolonijos direktoriaus 2020 m.  gegužės     d. 

                                                                                     įsakymu Nr. 

 

SUMINĖS DARBO LAIKO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Suminės darbo laiko apskaitos tvarkos apraše (toliau vadinama – Aprašas) naudojamos 

sąvokos: 

1.1. Suminė darbo laiko apskaita – darbo laiko režimo rūšis, kai apskaitiniam laikotarpiui 

nustatoma ir nustatyta tvarka turi būti vykdoma darbo laiko norma. 

1.2. Darbuotojai – įstaigos statutiniai valstybės tarnautojai,  karjeros valstybės tarnautojai ir 

darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. 

1.3. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnas kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vidaus 

tarnybos statuto pakeitimo įstatyme. 

1.4. Padalinio vadovas – darbdavio įgaliotas asmuo (įstaigos administracijos pareigūnas), 

turintis teisę duoti privalomus vykdyti nurodymus pavaldiems darbuotojams. 

1.5. Darbo laikas, darbdavys, darbdavį atstovaujantis asmuo, – kaip nustatyta Lietuvos 

Respublikos Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos darbo kodekse. 

1.6. Darbdavys – Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos (toliau vadinama – Įstaiga) 

direktorius ar jį pavaduojantis pareigūnas. 

1.7. Darbuotojų atstovai – Įstaigoje veikiančios vienos ar kelių profesinių sąjungų valdymo 

organų atstovai. 

 

II SKYRIUS 

SUMINĖ DARBO LAIKO APSKAITA 

 

2. Suminė darbo laiko apskaita yra taikoma darbuotojams dėl nepertraukiamo kai kurių 

įstaigos padalinių darbo pobūdžio. Pareigybės, kurioms taikoma suminė apskaita,  patvirtintos Darbų, 

kuriems taikoma iki  dvidešimt keturių valandų per parą darbo laiko trukmė, ir pareigybių sąrašu 

(toliau vadinama –Sąrašas) (priedas). Sąraše išvardintoms pareigybėms taikoma suminė apskaita tik 

tuo atveju, jei darbuotojas, pagal pareigybės aprašymą dirba pamainomis, iš anksto patvirtintu grafiku. 

Sąraše išvardintoms pareigybėms, kurios dirba įprastu grafiku (5 dienas per savaitę po 8 val.) suminė 

darbo laiko apskaita netaikoma.   

3. Suminės darbo laiko apskaitos apskaitinis laikotarpis – 3 (trys) mėnesiai (vienas 

kalendorinis einamųjų metų ketvirtis). Įstaigoje įvedamas suminės darbo laiko apskaitos režimas 

nustatant Įstaigos padalinyje, darbuotojų grupei ar darbuotojui darbo ir poilsio kaitą per parą, savaitę, 

apskaitinį laikotarpį, kasdieninio darbo (pamainos) pradžią ir pabaigą. 

4. Nustačius suminę darbo laiko apskaitą, dirbama darbo (pamainų) grafikuose nurodytu laiku, 

laikantis nustatytų maksimaliojo darbo laiko reikalavimų. 

5. Pareigūnų pamainos trukmė kartu su viršvalandžiais negali būti ilgesnė nei 26 valandos, 

darbo laiko norma yra vidutiniškai 40 (keturiasdešimt) valandų per savaitę (7 dienų laikotarpį), 

vidutinis darbo laikas per kiekvieną 7 dienų laikotarpį, įskaitant viršvalandžius, neturi viršyti 48 

(keturiasdešimt aštuonių) valandų. Nepertraukiamo poilsio tarp darbo dienų (pamainų),  kai pamaina 

ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturios) valandos, privalo būti ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt 

keturios) valandos.  
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5.1. esant ypatingoms situacijoms ir kitais neatidėliotinais atvejais per kiekvieną 7 (septynias) 

dienų laikotarpį galima dirbti iki 70 (septyniasdešimt) val., įskaitant viršvalandžius, ir galima nukrypti 

nuo nustatyto poilsio rėžimo reikalavimų, tačiau jis turi būti ne trumpesnis kaip 11 (vienuolika) val. iš 

eilės,  o per 7 (septynias) paeiliui einančių dienų laikotarpį pareigūnams turi būti suteiktas ne 

mažiau kaip 35 (trisdešimt penkių)  valandų nepertraukiamojo poilsio laikas. 

5.2. Į darbo laiką įskaičiuojamas laikas, skirtas pareigūnams instruktuoti, apginkluoti ir 

pamainai perduoti (priimti). 

6. Darbo (pamainų) grafikus ir jų pakeitimus tvirtina direktoriaus pavaduotojai, Įstaigoje 

nustatyta tvarka suderinant su darbdavio lygmeniu veikiančia profesine sąjunga arba kolektyvinėje 

sutartyje nustatyta tvarka. Darbo (pamainų) grafikuose nustatomas darbo (tarnybos) pradžios ir 

pabaigos laikas, kuris negali viršyti Aprašo 5 punkte nustatytų reikalavimų bei privalomai 

atsižvelgiama į Aprašo 2 – 4 punktų nuostatas.   

 7. Darbuotojai informuojami apie suminės darbo laiko apskaitos režimo taikymą ir 

supažindinami su darbo (pamainų) grafikais, kurie skelbiami Įstaigoje esančiuose informaciniuose 

stenduose ne vėliau kaip prieš 7 (septynias)  dienas (savaitę) iki šių grafikų įsigaliojimo. Taikant 

suminę darbo laiko apskaitą, užtikrinamas tolygus pamainų keitimasis. 

8. Draudžiama skirti darbuotoją dirbti 2 (dvi) pamainas iš eilės. 

                                                                                                                                                                                                 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9. Suminės darbo laiko apskaitos režimą Įstaigoje kontroliuoja darbdavys ar darbdavį 

atstovaujantis asmuo (asmenys) ir darbuotojų atstovai. Šios kontrolės vykdymo tvarka nustatoma 

Įstaigos kolektyvinėje sutartyje. 

 

 

___________________ 
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Suminės darbo laiko apskaitos tvarkos aprašo 

                            priedas 

 

 

DARBŲ, KURIEMS TAIKOMA IKI DVIDEŠIMT KETURIŲ VALANDŲ PER PARĄ 

DARBO LAIKO TRUKMĖ IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS 

 

 

1. Pareigūnų, vykdančių nenutrūkstamas įstaigos apsaugos ir nuteistųjų priežiūros funkcijas, 

budėjimas: 

1.1. Pirmojo sektorius Saugumo valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto; 

1.2. Antrojo sektorius Saugumo valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto; 

1.3. Trečiojo sektorius Saugumo valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto; 

1.4. Pirmojo sektorius Saugumo valdymo skyriaus specialisto; 

1.5. Antrojo sektorius Saugumo valdymo skyriaus specialisto; 

1.6. Trečiojo sektorius Saugumo valdymo skyriaus specialisto; 

1.7. Pirmojo sektorius Saugumo valdymo skyriaus jaunesniojo specialisto; 

1.8. Antrojo sektorius Saugumo valdymo skyriaus jaunesniojo specialisto; 

1.9. Trečiojo sektorius Saugumo valdymo skyriaus jaunesniojo specialisto. 

2. Darbuotojų, atsakingų už nenutrūkstamą komunalinių paslaugų teikimą Pravieniškių 

pataisos namams-atvirajai kolonijai ir Pravieniškių kaimo gyventojams, kuriems taikoma darbo 

laiko trukmė iki 24 val.: 

2.1. Turto valdymo skyriaus kūriko; 

2.2. Turto valdymo skyriaus elektriko; 

2.3. Turto valdymo skyriaus šaltkalvio. 

 

_______________________ 


