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VILNIAUS TERITORINĖS MUITINĖS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VILNIAUS TERITORINĖS MUITINĖS DIREKTORIAUS 2019 M. GRUODŽIO 30 D.
ĮSAKYMO NR. 3V – 98 „DĖL MEDININKŲ, LAVORIŠKIŲ, ŠALČININKŲ IR
RAIGARDO KELIO POSTŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO
2022 m. balandžio
d. Nr. 3V Vilnius
Vykdydamas Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2022 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr.
1B-265 ,,Dėl Lietuvos Respublikos muitinės darbuotojų, dirbančių pagal suminę darbo laiko apskaitą, darbo
organizavimo į ne ilgesnės nei 12 val. (± 2 val.) pamainos trukmės režimą priemonių plano patvirtinimo“
patvirtinto Lietuvos Respublikos muitinės darbuotojų, dirbančių pagal suminę darbo laiko apskaitą, darbo
organizavimo į ne ilgesnės nei 12 val. (± 2 val.) pamainos trukmės režimą priemonių plano 7 priemonę ir
Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2022 m. balandžio 13 d. įsakymą Nr. 1B-269 „Dėl
eksperimento vykdymo Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio poste“,
1. P a k e i č i u Vilniaus teritorinės muitinės direktoriaus 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3V –
98 „Dėl Medininkų, Lavoriškių, Šalčininkų ir Raigardo kelio postų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“
patvirtintas Šalčininkų kelio posto vidaus tvarkos taisykles:
1.1. pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:
„9. Posto pareigūnams taikoma suminė darbo laiko apskaita. Posto pareigūnų, dirbančių
pamainomis, pamainos trukmė negali būti ilgesnė kaip 12 valandų (± 2 valandos) per parą. Posto pareigūnų
vidutinis darbo laikas per kiekvieną 7 dienų laikotarpį, įskaitant viršvalandžius, neturi būti ilgesnis kaip 48
valandos.“;
1.2. pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:
„12. Pamainos darbas vyksta be pertraukų. Posto pareigūnams, ne vėliau kaip po 5 darbo valandų,
suteikiamas 0,5 valandos laikas pavalgyti, kuris įskaitomas į darbo laiką. Laiką pavalgyti pagal slankųjį grafiką
suteikia posto pamainos viršininkas, nurodydamas tai paskirstymo į darbo vietas grafike. Posto pareigūnų laiko
pavalgyti metu posto pamainos viršininkas, esant galimybei, į jų darbo vietas skiria kitus posto pamainos
pareigūnus.“
2. P a v e d u:
2.1. Šalčininkų kelio posto viršininkui su posto vidaus tvarkos taisyklių pakeitimu supažindinti
muitinės pareigūnus pasirašytinai;
2.2. Muitinės kontrolės organizavimo skyriui pateikti dokumentus Šalčininkų kelio posto paso
pakeitimui;
2.3. įsakymo vykdymo kontrolę l. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas Ramūnui Smagurauskui.

L. e. direktoriaus pareigas

Arūnas Sarulis

Parengė
Muitinės kontrolės organizavimo skyriaus
vyriausiasis inspektorius
Kęstutis Rakštelis
2022-04-

Gauna: Vadovybė, Muitinės departamento Dokumentų valdymo ir Vilniaus teritorinės muitinės

Muitinės kontrolės organizavimo bei Teisės skyriai, Lavoriškių, Medininkų, Šalčininkų ir Raigardo
kelio postai.

