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d. įsakymu Nr. 5-VLIETUVOS POLICIJOS PAREIGŪNŲ IR VIDAUS REIKALŲ PROFESINIO IR ĮVADINIO
MOKYMO ĮSTAIGOS KURSANTŲ TARNYBINĖS UNIFORMOS IŠDAVIMO,
DĖVĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos policijos pareigūnų ir vidaus reikalų profesinio ir įvadinio mokymo įstaigos
kursantų tarnybinės uniformos išdavimo, dėvėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)
reglamentuoja policijos pareigūnų ir vidaus reikalų profesinio ir įvadinio mokymo įstaigos (toliau –
mokymo įstaiga) kursantų tarnybinės uniformos įsigijimo, išdavimo, dėvėjimo, grąžinimo tvarką,
finansavimą bei apskaitą.
2. Kursantų tarnybinė uniforma – tai vienodos formos ir spalvos drabužiai, dėvimi su
skiriamaisiais ženklais mokymo įstaigos profesinio ir įvadinio mokymo metu.
3. Pareigūnų grupė – pareigūnų suskirstymas pagal atliekamas funkcijas.
4. Pareigūnų tarnybinė uniforma (toliau – tarnybinė uniforma) – vienodos formos ir
spalvos drabužiai, dėvimi su skiriamaisiais ženklais ir atributika tarnyboje ir per šventes. Pagal
paskirtį tarnybinė uniforma skirstoma į kasdieninę, kasdieninę (kostiuminė linija), specialiąją
(asmeninio ir bendro naudojimo) ir vakarinę.
5. 1 pareigūnų grupės kasdieninė tarnybinė uniforma – tarnybinės uniformos elementų
sąrašas ir dėvėjimo normos pareigūnams (Aprašo 1 priedo I skyrius), kurie atlieka funkcijas,
nurodytas Aprašo 4 priedo 1 lentelėje. Šios pareigūnų grupės pareigūnams, atsižvelgus į jų
atliekamas funkcijas, išduodama ir specialioji tarnybinė uniforma (Aprašo 3 priedas).
6. 2 pareigūnų grupės kasdieninė tarnybinė uniforma – tarnybinės uniformos elementų
sąrašas ir dėvėjimo normos pareigūnams (Aprašo 1 priedo II skyrius), kurie atlieka funkcijas,
nurodytas Aprašo 4 priedo 2 lentelėje.
7. 3 pareigūnų grupės kasdieninė tarnybinė uniforma – tarnybinės uniformos elementų
sąrašas ir dėvėjimo normos (Aprašo 1 priedo III skyrius) pareigūnams, kurie atlieka kriminalinės
žvalgybos funkciją (funkcijos kodas – 35516), specialiųjų užduočių funkciją (funkcijos kodas –
35396) ir specialiųjų užduočių techninę funkciją (funkcijos kodas – 35395). Šios pareigūnų grupės
pareigūnams išduodama ir specialioji tarnybinė uniforma (Aprašo 3 priedas), taip pat Lietuvos
policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka mokama piniginė kompensacija.
8. 4 pareigūnų grupė – pareigūnai atliekantys žvalgybą kontroliuojančio ir pavaduojančio
pareigūno funkcijas (funkcijos kodas – 35326), žvalgo funkcijas (funkcijos kodas – 35324),
liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos organizavimo funkcijas (funkcijos kodas – 36733) ir analitinę
(žvalgybos) funkciją (funkcijos kodas – 35380) ir kuriems neišduodama tarnybinė uniforma, o
Lietuvos policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka mokama piniginė kompensacija.
9. Tarnybinės uniformos dėvėjimo terminas (norma) – tarnybinės uniformos dėvėjimo
laikotarpis (nurodomas mėnesiais), kuriam skiriami tarnybinės uniformos elementai.
10. Kitos apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos policijos pareigūnų
tarnybinės uniformos ir skiriamųjų ženklų aprašyme, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministro 2016 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 1V-245 „Dėl vidaus tarnybos sistemos
pareigūnų tarnybinių uniformų ir skiriamųjų ženklų bei kursantų uniformų ir skiriamųjų ženklų
pavyzdžių patvirtinimo“, vartojamas sąvokas.
11. Šis Aprašas nereglamentuoja policijos darbuotojų aprūpinimo kitais darbo drabužiais.
Juos policijos įstaigos įsigyja pagal poreikį.
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II SKYRIUS
TARNYBINĖS UNIFORMOS ĮSIGIJIMAS, FINANSAVIMAS, APSKAITA, IŠDAVIMAS IR
GRĄŽINIMAS
12. Kasdieninė tarnybinė uniforma, kasdieninė tarnybinė uniforma (kostiuminė linija)
įsigyjama centralizuotai iš Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos (toliau – Policijos departamentas) skirtų asignavimų.
13. Už tarnybinės uniformos poreikio planavimą policijos sistemoje ir jos įsigijimą laiku bei
išdavimą pareigūnams atsako Policijos departamento Finansų ir investicijų valdybos (toliau – FIV)
Uniforminės aprangos ir ginkluotės skyrius (toliau – UAGS).
14. Specialioji tarnybinė uniforma, atsižvelgiant į įsigyjamus kiekius ir poreikius, gali būti
įsigyjama iš Policijos departamento ar policijos įstaigoms skiriamų asignavimų.
15. Vakarinę tarnybinę uniformą pareigūnai įsigyja savo lėšomis.
16. Bendro naudojimo specialioji uniforma ir ženklai su numeriu policijos įstaigoms
skiriami Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu pagal policijos įstaigų pateiktus poreikius.
17. Tarnybinės uniformos apskaitą centralizuotai tvarko Policijos departamento FIV UAGS.
Ne vėliau kaip 60 dienų iki pareigūnų tarnybinės uniformos dėvėjimo termino pabaigos Policijos
departamento FIV UAGS darbuotojai suformuoja tarnybinės uniformos išdavimo dokumentus
kiekvienos policijos įstaigos pareigūnams ir perduoda Aptarnavimo skyriui.
18. Mokymo įstaiga kiekvienais metais per 3 dienas nuo kursanto įstojimo į mokymo įstaigą
pradžios Policijos departamento FIV UAGS pateikia šios įstaigos viršininko įsakymą dėl kursantų
priėmimo mokytis pagal policininko mokymo programą sąrašą, kuriame nurodomas kursanto
vardas, pavardė, tarnybinės uniformos dydis.
19. Tarnybinė uniforma pareigūnams ir kursantams išduodama pagal šio Aprašo 1, 2 ir 3
prieduose išvardytus sąrašus ir dėvėjimo normas.
20. Kursantams, pasibaigus mokymosi laikotarpiui ir perėjus dirbti į policijos įstaigą,
išduodami trūkstami tarnybinės uniformos elementai.
21. Kasdieninė tarnybinė uniforma ir skiriamieji ženklai išduodami visiems 1, 2, 3 pareigūnų
grupių pareigūnams.
22. Kasdieninė tarnybinė uniforma (kostiuminė linija) išduodama Lietuvos policijos
generaliniam komisarui, Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojams, policijos įstaigų
vadovams ir jų pavaduotojams.
23. Specialioji tarnybinė uniforma, nurodyta Aprašo 3 priede, išduodama 1 ir 3 pareigūnų
grupėms.
24. Aukščiausios grandies pareigūnų (toliau – AGP) tarnybinė uniforma (kasdieninė ir
kasdieninė (kostiuminė linija)) išduodama Lietuvos policijos generaliniam komisarui.
25. Iš Policijos departamento Aptarnavimo skyriaus Sandėlių poskyrio tarnybinės uniformos
pareigūnų ženklai su numeriu išduodami materialiai atsakingam asmeniui, pateikusiam policijos
įstaigos įgaliojimą ir tarnybinės uniformos išdavimo važtaraštį, pasirašant perdavimo ir priėmimo
aktą.
26. Pareigūnų ženklai su numeriu saugomi metalinėje spintoje ir apskaitomi policijos
įstaigos Valdymo organizavimo skyriuje arba administravimo padalinyje. Skyriaus (padalinio)
atsakingas darbuotojas pareigūnų ženklus su numeriu išduoda pareigūnams, vadovaudamasis
policijos įstaigos viršininko įsakymu dėl pareigūno ženklo su numeriu išdavimo.
27. Esant Policijos departamento vadovybės raštiškam leidimui dėl tarnybinės uniformos
elementų, kaip suvenyrų, pareigūnams ar policijos įstaigoms išdavimo, pagal pateiktą prašymą
Policijos departamento FIV UAGS darbuotojai išrašo išdavimo važtaraščius.
28. Iš Policijos departamento Aptarnavimo skyriaus Sandėlių poskyrio tarnybinės uniformos
elementai, kaip suvenyrai, išduodami pareigūnui, pateikusiam tarnybinį pažymėjimą, arba policijos
įstaigos atsakingam asmeniui, pateikusiam įgaliojimą.
29. Pareigūnas, perėjęs dirbti iš vienos policijos įstaigos į kitą policijos įstaigą, pareigūno
ženklą su numeriu atiduoda jį išdavusiam policijos įstaigos atsakingam darbuotojui. Naujoje
pareigūno darbovietėje išduodamas naujas pareigūno ženklas su numeriu.
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30. Pareigūnui, perėjusiam dirbti iš vienos policijos įstaigos į kitą policijos įstaigą, jei
tarnybinės uniformos elementai skiriasi forma ir spalva, iš tarnybinės uniformos rezervo išduodami
tarnybinės uniformos elementai, atitinkantys pareigūno naujas pareigas.
31. Nesuėjus tarnybinės uniformos dėvėjimo terminui ir gavus motyvuotą pareigūno
prašymą, suderintą su policijos įstaigos vadovu, Policijos departamento FIV UAGS vedėjo leidimu,
pareigūnui išduodami tarnybinės uniformos elementai.
32. Pareigūnams, vykstantiems į misijas, tarnybinė uniforma išduodama pagal aprašo 1
priedo I skyriuje 1 pareigūnų grupei skirtos tarnybinės uniformos sąrašą ir dėvėjimo normas.
33. Pareigūnas, kuriam ne ilgiau kaip per vienerius metus nuo tarnybinės uniformos
elementų išdavimo atsiranda tarnybinės uniformos elemento defektas, grąžina brokuotus tarnybinės
uniformos elementus Policijos departamento FIV UAGS. Priklausomai nuo defekto rūšies,
brokuotas tarnybinės uniformos elementas gali būti pataisytas ar pakeistas nauju.
34. Kursantams, pasibaigus mokymosi laikotarpiui ir perėjus dirbti į policijos įstaigą,
išduodami trūkstami tarnybinės uniformos elementai.
35. Mokymo įstaiga apie kursanto išbraukimą iš sąrašo nedelsdama praneša Policijos
departamento FIV UAGS. Kursantai, išbraukti iš kursantų sąrašo, naują ar dėvėtą tarnybinę
uniformą privalo grąžinti mokymo įstaigai, kuri tarnybinę uniformą nedelsdama atiduoda į sandėlį
pagal Policijos departamento FIV UAGS darbuotojo išrašytą tarnybinės uniformos priėmimo
važtaraštį.
36. Pareigūnai, kurie atleidžiami pagal Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 72
straipsnio 1 dalies 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 punktus, pagal Policijos departamento FIV UAGS
darbuotojų išrašytą tarnybinės uniformos priėmimo važtaraštį turimą tarnybinę uniformą su
skiriamaisiais ženklais privalo grąžinti atsakingam už tarnybinės uniformos išdavimą policijos
įstaigos asmeniui (toliau – atsakingas asmuo). Atsakingas asmuo naują tarnybinę uniformą
perduoda į sandėlį, o dėvėtą – utilizuoja.
37. Pareigūnai, atleidžiami iš tarnybos pagal kitus Vidaus tarnybos statuto straipsnius,
tarnybinę uniformą su skiriamaisiais ženklais pagal Policijos departamento FIV UAGS darbuotojo
išrašytą tarnybinės uniformos priėmimo važtaraštį gali grąžinti atsakingam asmeniui. Atsakingas
asmuo naują tarnybinę uniformą perduoda į sandėlį, dėvėtą tarnybinę uniformą utilizuoja.
38. Kiti Apraše nenustatyti tarnybinės uniformos išdavimo ir grąžinimo pareigūnams ir
kursantams klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2019 m.
kovo 14 d. įsakymu Nr. 5-V-210 „Dėl tarnybinės uniformos administravimo procesų
dokumentacijos patvirtinimo“.
III SKYRIUS
POLICIJOS PAREIGŪNŲ IR KURSANTŲ TARNYBINĖS UNIFORMOS IR
SKIRIAMŲJŲ ŽENKLŲ DĖVĖJIMAS
PIRMAS SKIRSNIS
TARNYBINĖS UNIFORMOS IR SKIRIAMŲJŲ ŽENKLŲ DĖVĖJIMO BENDRI
REIKALAVIMAI
39. Pareigūnai ir kursantai privalo laikytis nustatytos tarnybinės uniformos ir skiriamųjų
ženklų dėvėjimo tvarkos bei jų priežiūros instrukcijos, nurodytos tarnybinės uniformos įsiūtose
ženklinimo etiketėse.
40. Vaizdiniai tarnybinės uniformos elementų ir skiriamųjų ženklų leidžiami dėvėjimo
variantai patalpinti internetiniame puslapyje adresu – https://policija.lrv.lt/ .
41. Tarnybinės uniformos dėvėjimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo jos išdavimo
pareigūnui, kursantui dienos. Į pareigūno tarnybinės uniformos dėvėjimo laiką neįskaitomas laikas:
41.1. nušalinus pareigūną nuo tarnybos;
41.2. išleidus pareigūną vaiko priežiūros atostogų;
41.3. pareigūno misijos laikotarpiu.
42. Tarnybinę uniformą ir skiriamuosius ženklus pareigūnai privalo dėvėti tarnybos metu,
taip pat tarnybos metu vykstančių mokymų, konferencijų, pasitarimų, minėjimų ir pan. metu,
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išskyrus atvejus, kai yra policijos įstaigos vadovo leidimas renginio metu nedėvėti tarnybinės
uniformos. Pareigūnai gali dėvėti tarnybinę uniformą su skiriamaisiais ženklais vykdami į tarnybą
ar iš jos. Kitais atvejais pareigūnai gali dėvėti tarnybinę uniformą ir skiriamuosius ženklus tik
policijos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens rašytiniu leidimu. Tarnybinės uniformos tarnybos
metu neprivalo dėvėti 3 pareigūnų grupės pareigūnai.
43. Policijos įstaigos vadovo leidimu civilinius drabužius tarnybos metu gali dėvėti
pareigūnai, vykdantys jiems priskirtas neviešo pobūdžio funkcijas ar policijos priemones.
44. Kursantai tarnybinę uniformą dėvi mokymosi metu, taip pat kitais atvejais mokymo
įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens rašytiniu leidimu.
45. Kasdieninė uniforma yra asmeninė ir dėvima tarnybos, švenčių bei Aprašo 42 punkte
nustatytais atvejais.
46. Specialioji uniforma yra bendro (išduodama grupei pareigūnų) ir asmeninio naudojimo.
Specialioji uniforma dėvima vykdant specialiąsias operacijas, per pratybas, atliekant tarnybines
pareigas įvykio vietoje.
47. Vakarinė tarnybinė uniforma skirta dėvėti visoms pareigūnų grupėms per iškilmingus
priėmimus ir pokylius.
48. Tarnybinę uniformą pareigūnai ir kursantai privalo dėvėti švarią, išlygintą ir tvarkingą.
Draudžiama tarnybinės uniformos kišenėse nešioti joms nepritaikytus (sunkius ir (ar) didelius,
deformuojančius tarnybinę uniformą) daiktus. Pareigūnių ir kursančių ilgi plaukai turi būti surišti,
taip pat neturi trukdyti dėvėti tarnybinės uniformos elementą – galvos apdangalą. Naudojamas
makiažas ir nagų lakas – neryškūs, prie tarnybinės uniformos papuošalai nešiojami saikingai
(auskarai neturi būti kabantys ir ryškūs).
49. Visos kuprinės, krepšiai, kurie yra nešiojami prie tarnybinės uniformos, turi būti juodos
ar kitos tamsių atspalvių spalvos. Neturi būti ryškių ornamentų ar provokuojančių užrašų ir
pavadinimų.
50. Tarnybinės uniformos elementai komplektuojami ir dėvimi pagal sezoną, atsižvelgiant į
meteorologines sąlygas.
51. Pareigūnams ir kursantams dėvint tarnybinę uniformą ar jos dalis, draudžiama:
51.1. dėvėti ją su civiliniais drabužiais, taip pat dėvėti nenustatyto pavyzdžio tarnybinę
uniformą, nešioti nenustatytus skiriamuosius ženklus ar kitą nenustatytą atributiką;
51.2. dėvėti ją dirbant su tarnyba (mokymais) nesusijusius darbus;
51.3. savavališkai perduoti ją tretiesiems asmenims.
52. Lietuvos policijos generalinis komisaras įsakymu gali leisti dėvėti tarnybinę uniformą
buvusiems pareigūnams.
53. Buvę pareigūnai, turintys leidimą dėvėti tarnybinę uniformą, gali ją dėvėti per
valstybines šventes, Policijos dienos minėjimą, bažnytinėse iškilmėse, paraduose, atstovaudami
policijos visuomeninėms organizacijoms Lietuvoje ir (ar) užsienyje, priimdami valstybinius
apdovanojimus ir žinybinius ženklus.
54. Buvę pareigūnai gali dėvėti tokio modelio tarnybinę uniformą, kurią dėvėjo prieš
išeidami iš tarnybos.
55. Pareigūnas ne dėl savo kaltės sugadinęs, praradęs tarnybinės uniformos elementą (-us) ar
pareigūno ženklą su numeriu, privalo nedelsdamas žodžiu apie tai pranešti tiesioginiam vadovui ir
ne vėliau kaip kitą darbo dieną parengti tarnybinį pranešimą policijos įstaigos viršininkui.
56. Atsižvelgdamas į įvykio aplinkybes, policijos įstaigos viršininkas sprendžia dėl
tarnybinio patikrinimo tikslingumo. Vadovaujantis pateikta išvada ir priimtu sprendimu, pareigūnui
išduodamas (sutaisomas) pareigūno ženklas su numeriu ar tarnybinės uniformos elementas (-ai).
57. Kai žala padaryta dėl pareigūno kaltės, policijos įstaiga imasi priemonių išieškoti iš
pareigūno sugadinto (prarasto, negrąžinto) tarnybinės uniformos elemento (-ų) ar pareigūno ženklo
su numeriu įsigijimo vertės pinigų sumą. Pareigūnui atlyginus Policijos departamentui padarytą
žalą, išduodamas trūkstamas tarnybinės uniformos elementas ar policijos pareigūno ženklas su
numeriu.
58. Kai žala padaryta dėl kito asmens kaltės, policijos įstaiga imasi priemonių išieškoti iš
kito asmens sugadinto tarnybinės uniformos elemento (-ų) ar pareigūno ženklo su numeriu įsigijimo
vertės pinigų sumą.
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ANTRAS SKIRSNIS
KASDIENINĖS TARNYBINĖS UNIFORMOS DĖVĖJIMAS
59. Kasdieninės tarnybinės uniformos, skirtos 1 ir 2 pareigūnų grupėms ir kursantams,
sąrašas ir dėvėjimo normos nurodyti Aprašo 1 priedo I–II skyriuose, kasdieninės tarnybinės
uniformos, skirtos Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojams, policijos įstaigų
vadovams ir jų pavaduotojams bei aukščiausios grandies pareigūnams, sąrašas ir dėvėjimo normos,
nurodytos atitinkamai Aprašo 2 priedo I ir II skyriuose. 3 pareigūnų grupės pareigūnų tarnybinės
uniformos sąrašas ir dėvėjimo normos nurodyti Aprašo 1 priedo III skyriuje.
60. Kasdieninę tarnybinę žalios su mėlynu atspalviu spalvos uniformą su skiriamaisiais
ženklais dėvi 1, 2, 3 pareigūnų grupės pareigūnai ir kursantai, išskyrus 1 pareigūnų grupei
priklausantys Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ (toliau – Rinktinė
„Aras“) pareigūnai, kurių kasdieninė tarnybinė uniforma yra juodos spalvos.
61. Vasarinę kepurę, megztą žieminę kepurę privaloma dėvėti rikiuotės, renginių metu.
Kitais atvejais pareigūnai galvos apdangalą gali dėvėti savo nuožiūra.
62. Bluzonas su skiriamaisiais ženklais dėvimas su kasdienine tarnybine uniforma. Bluzonas
dėvimas sukišant jį į kelnių vidų. Po bluzonu rekomenduojama dėvėti apatinį trikotažą. Bluzonas
gali būti dėvimas su atsegta pirma arba antra sagute ir atraitotomis rankovėmis iki alkūnių, rankoves
užtvirtinant sagute.
63. Kelnės dėvimos prie kasdieninės uniformos su bluzonu, vasariniais marškinėliais
trumpomis rankovėmis, džemperiu. Žiemos metu prie kelnių kelių srityje prisegamos apsaugos nuo
sniego.
64. Džemperis su skiriamaisiais ženklais dėvimas vietoje bluzono arba ant bluzono. Po
džemperiu dėvimi vasariniai marškinėliai trumpomis rankovėmis arba apatinis trikotažas.
65. Trumpa žieminė striukė su skiriamaisiais ženklais dėvima prie kasdieninės tarnybinės
uniformos arba kasdieninės tarnybinės uniformos (kostiuminės linijos).
66. Vasariniai marškinėliai trumpomis rankovėmis su skiriamaisiais ženklais sukišami į
kelnių, kostiuminių kelnių arba sijono vidų.
67. Apatinis trikotažas (apatiniai marškinėliai ilgomis rankovėmis, šilti apatiniai
marškinėliai ilgomis rankovėmis, marškinėliai trumpomis rankovėmis) dėvimi po viršutiniais
tarnybinės uniformos elementais su skiriamaisiais ženklais.
68. Šalikas (kaklamautė) dėvimas ant kaklo. Šaliku (kaklamaute) galima prisidengti veidą
arba, suformavus kepuraitę, nešioti kaip pošalmį.
69. Beretę dėvi Rinktinės „Aras“ pareigūnai ir pareigūnai, kurių pareigybei priskirtas
funkcijos kodas – 36061 ir funkcijos pavadinimas – „atkuriantis viešąją tvarką riaušių metu“. Beretė
nešiojama palenkta į dešinę.
70. Šarvinę liemenę rekomenduojama dėvėti ant marškinėlių trumpomis rankovėmis,
vasarinių marškinėlių trumpomis rankovėmis, bluzono, džemperio. Šarvinė liemenė ant trumpos
žieminės striukės nedėvima.
71. Batai pailgintais aulais avimi prie kasdieninės tarnybinės uniformos.
72. Amunicijos diržas su podiržiu nešiojamas prie kasdieninės tarnybinės uniformos ir
specialiosios tarnybinės uniformos. Ginkluotės ir kitos ekipuotės dėklų išdėstymą ant amunicijos
diržo nustato pats pareigūnas, atsižvelgdamas į savo fiziologinius ypatumus, gaunamas užduotis ir
pareigūno padalinio naudojamą taktiką.
73. Liemenė su atšvaitais dėvima ant kasdieninės tarnybinės uniformos, užtikrinant viešąją
tvarką, dalyvaujant renginiuose, atkuriant viešąją tvarką masinių neramumų metu ir esant būtinumui
vykdant kitas tarnybines užduotis.
TREČIAS SKIRSNIS
KASDIENINĖS TARNYBINĖS UNIFORMOS (KOSTIUMINĖS LINIJOS) DĖVĖJIMAS
74. Policijos generalinio komisaro pavaduotojų, policijos įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų
kasdieninės tarnybinės uniformos (kostiuminės linijos) sąrašas ir dėvėjimo normos nurodytos
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Aprašo 2 priedo I skyriuje.
75. Kasdieninės tarnybinės uniformos (kostiuminės linijos) elementai išduodami su
skiriamaisiais ženklais.
76. Kasdieninės tarnybinės uniformos elementai nedėvimi su kasdieninės tarnybinės
uniformos (kostiuminės linijos) elementais, išskyrus kostiumines kelnes (sijoną), kuriuos galima
dėvėti su vasariniais marškinėliais trumpomis rankovėmis.
77. Kepurė su kepurės dirželiu, kepurės ženklu ir kepurės ženkleliu nešiojama prie
kasdieninės uniformos (kostiuminės linijos). Kepurė nenešiojama prie bluzono ir kelnių.
78. Moteriška kepurė su kepurės dirželiu ir kepurės ženklu nešiojama pareigūnių prie
kasdieninės uniformos (kostiuminės linijos). Moteriška kepurė nenešiojama prie moteriško bluzono
ir moteriškų kelnių.
79. Žieminė kepurė su kepurės dirželiu ir kepurės ženklu nešiojama prie kasdieninės
uniformos ar kasdieninės uniformos (kostiuminės linijos) žiemą. Esant šaltam ir ypač šaltam orui,
žieminės kepurės atvartas gali būti atlenkiamas ant ausų.
80. Vasarinė striukė su skiriamaisiais ženklais dėvima su švarku ir kostiuminėmis kelnėmis
(sijonu). Vasarinė striukė dėvima pavasarį, vėsią vasarą, rudenį.
81. Švarkas su skiriamaisiais ženklais dėvimas prie kasdieninės uniformos (kostiuminės
linijos) elementų.
82. Kostiuminės kelnės dėvimos prie kasdieninės uniformos (kostiuminės linijos) elementų.
Kostiuminės kelnės dėvimos su švarku, visų rūšių marškiniais.
83. Sijoną pareigūnės segi prie kasdieninės uniformos (kostiuminės linijos) elementų.
Sijonas dėvimas su švarku, visų rūšių marškiniais ir vasariniais marškinėliais trumpomis
rankovėmis.
84. Marškiniai ilgomis rankovėmis su skiriamaisiais ženklais ir kaklaraiščiu dėvimi prie
kasdieninės uniformos (kostiuminės linijos) elementų.
85. Marškiniai trumpomis rankovėmis su skiriamaisiais ženklais ir kaklaraiščiu dėvimi su
kostiuminėmis kelnėmis (sijonu). Marškiniai gali būti dėvimi atsegus viršutinę sagą ir be
kaklaraiščio.
86. Kaklaraištis ryšimas prie visų rūšių marškinių. Kaklaraištis nerišamas prie bluzono,
vasarinių marškinėlių trumpomis rankovėmis.
87. Diržas nešiojamas prie kostiuminių kelnių ir sijono.
88. Pusbačiai avimi prie kostiuminių kelnių.
89. Moteriški bateliai avimi prie kostiuminių kelnių ir sijono.
90. Demisezoniniai batai avimi prie kostiuminių kelnių atsižvelgiant į meteorologines
sąlygas pavasarį, rudenį arba žiemą. Demisezoniniai batai, moteriški žieminiai batai neavimi prie
kelnių.
91. Moteriški žieminiai batai avimi prie kostiuminių kelnių (sijono), atsižvelgiant į
meteorologines sąlygas pavasarį, rudenį arba žiemą.
92. Prie visų rūšių avalynės dėvimos juodos kojinės. Pareigūnių mūvimos pėdkelnės – kūno
spalvos arba juodos. Paradų, rikiuočių, švenčių metu segėdamos sijoną, pareigūnės mūvi tik kūno
spalvos pėdkelnes.
KETVIRTAS SKIRSNIS
AUKŠČIAUSIOS GRANDIES PAREIGŪNŲ TARNYBINĖS UNIFORMOS DĖVĖJIMAS
93. AGP tarnybinės uniformos sąrašas ir dėvėjimo normos nurodyti Aprašo 2 priedo II
skyriuje.
94. AGP kepurė su kepurės dirželiu, kepurės ženklu ir kepurės ženkleliu nešiojama prie
kasdieninės uniformos (kostiuminės linijos). AGP kepurė nedėvima su bluzonu.
95. AGP vasarinė kepurė, atsižvelgiant į meteorologines sąlygas, dėvima prie kasdieninės
tarnybinės uniformos. AGP vasarinė kepurė nedėvima su kasdieninės tarnybinės uniformos
(kostiuminės linijos) švarku.
96. AGP žieminė kepurė su kepurės dirželiu ir kepurės ženklu nešiojama su AGP žiemine
striuke žiemą.
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97. AGP paltas su skiriamaisiais ženklais dėvimas su švarku ir kostiuminėmis kelnėmis
(sijonu). Žiemą paltas dėvimas su pilko karakulio apykakle. AGP paltas nedėvimas su bluzonu ir
kelnėmis, džemperiu.
98. AGP žieminė striukė su skiriamaisiais ženklais ir pilko karakulio apykakle dėvima su
švarku ir kostiuminėmis kelnėmis (sijonu) žiemą. Pavasarį ir rudenį striukė dėvima be kailinės
apykaklės, išsegus šiltą pamušalą. AGP žieminė striukė nedėvima su bluzonu ir kelnėmis.
99. Vasarinė striukė su skiriamaisiais ženklais dėvima su švarku ir kostiuminėmis kelnėmis
(sijonu) pavasarį, vėsią vasarą, rudenį.
100. AGP švarkas su skiriamaisiais ženklais dėvimas prie kostiuminių kelnių (sijono),
marškinių ilgomis rankovėmis. AGP švarkas nedėvimas su trumpa žiemine striuke, džemperiu,
vasariniais marškinėliais trumpomis rankovėmis, bluzonu ir kelnėmis.
101. AGP kostiuminės kelnės dėvimos prie švarko, marškinių ilgomis (trumpomis)
rankovėmis, baltų marškinių ilgomis (trumpomis) rankovėmis, džemperio. AGP kostiuminės kelnės
nedėvimos su bluzonu.
102. AGP marškiniai trumpomis rankovėmis su skiriamaisiais ženklais ir kaklaraiščiu
dėvimi vasarą su kostiuminėmis kelnėmis (sijonu). Marškiniai gali būti dėvimi atsegta viršutine
saga, be kaklaraiščio.
103. Marškiniai ilgomis rankovėmis su skiriamaisiais ženklais ir kaklaraiščiu dėvimi su
kostiuminėmis kelnėmis (sijonu).
104. Balti marškiniai ilgomis rankovėmis su skiriamaisiais ženklais ir kaklaraiščiu dėvimi
švenčių metu su švarku ir kostiuminėmis kelnėmis (sijonu).
105. Balti marškiniai trumpomis rankovėmis su skiriamaisiais ženklais ir kaklaraiščiu
dėvimi vasarą švenčių metu su kostiuminėmis kelnėmis (sijonu). Balti marškiniai gali būti dėvimi
atsegta viršutine saga, be kaklaraiščio.
106. Visų rūšių AGP marškiniai nedėvimi su kasdieninės tarnybinės uniformos kelnėmis.
107. Diržas nešiojamas prie kostiuminių kelnių ir sijono.
108. Demisezoniniai batai avimi prie kostiuminių kelnių, atsižvelgiant į meteorologines
sąlygas pavasarį, rudenį arba žiemą.
109. Moteriški žieminiai batai avimi prie kostiuminių kelnių (sijono), atsižvelgiant į
meteorologines sąlygas pavasarį, rudenį arba žiemą.
110. Pusbačiai avimi prie kostiuminių kelnių.
111. Moteriški bateliai avimi prie kostiuminių kelnių (sijono).
112. Prie visų rūšių avalynės dėvimos juodos kojinės. Pareigūnių mūvimos pėdkelnės –
kūno spalvos arba juodos. Paradų, rikiuočių, švenčių metu, segėdamos sijoną, pareigūnės mūvi tik
kūno spalvos pėdkelnes.
PENKTAS SKIRSNIS
SPECIALIOSIOS TARNYBINĖS UNIFORMOS DĖVĖJIMAS
113. Specialiosios tarnybinės uniformos sąrašas ir dėvėjimo normos nurodyti Aprašo 3
priede.
114. Žieminis kostiumas, skirtas Rinktinės „Aras“ pareigūnams, dėvimas be skiriamųjų
ženklų.
115. Specialusis kombinezonas, skirtas Rinktinės „Aras“ pareigūnams ir pareigūnams,
atkuriantiems viešąją tvarką masinių neramumų metu, dėvimas su (be) skiriamaisiais (-ųjų) ženklais
(-ų)
116. Motociklininko kostiumas dėvimas su skiriamaisiais ženklais.
117. Specialioji liemenė, skirta Rinktinės „Aras“ pareigūnams, kriminalinės policijos
pareigūnams ir pareigūnams, atkuriantiems viešąją tvarką masinių neramumų metu. Kriminalinės
policijos pareigūnai specialiąją liemenę gali dėvėti prie civilinių drabužių.
118. Kaukę dėvintys pareigūnai, vykdydami specialiąsias operacijas, privalo dėvėti
specialiąją liemenę, kuri rodytų pareigūnų priklausymą policijos sistemai.
119. Specialiąsias (taktines) pirštines mūvi Rinktinės „Aras“ pareigūnai, kriminalistinių
tyrimų, veiklos ir reagavimo padalinių pareigūnai.
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ŠEŠTAS SKIRSNIS
VAKARINĖS TARNYBINĖS UNIFORMOS DĖVĖJIMAS
120. Vakarinė tarnybinė uniforma, skirta dėvėti pirminės, vidurinės ir aukštesniosios
grandžių pareigūnams, sudaryta iš: juodos spalvos kepurės, palto, švarko, kostiuminių kelnių su
juoda atlasine juostele šonuose (sijono), baltų marškinių ilgomis rankovėmis, „pilkos peteliškės“,
pilkos juosmens juostos ir juodų antpečių su pilku apvadu.
121. Vakarinė tarnybinė uniforma, skirta dėvėti AGP, sudaryta iš juodos spalvos kepurės,
palto, švarko su tamsiai raudona juostele ir „ąžuolo lapais“ ant rankogalių, kostiuminių kelnių su
tamsiai raudona juostele šonuose (sijono), baltų marškinių ilgomis rankovėmis, „tamsiai raudonos
peteliškės“, tamsiai raudonos juosmens juostos ir pintų antpečių su tamsiai raudonu apvadu.
122. Prie vakarinės tarnybinės uniformos avimi juodos blizgios odos išeiginiai pusbačiai
(bateliai).
SEPTINTAS SKIRSNIS
SKIRIAMŲJŲ ŽENKLŲ IR ATRIBUTIKOS DĖVĖJIMAS
123. Kepurės ženklas tvirtinamas ant visų rūšių kepurių, išskyrus vasarinę ir megztą žieminę
kepurę, priekinėje viršutinėje kepurės dalyje per vidurį.
124. Kepurės ženklelis tvirtinamas ant kostiuminės linijos tarnybinės uniformos vyriškos
kepurės, AGP kepurės priekinėje apatinėje kepurės dalyje per vidurį.
125. Kaklaraiščio segtukas segamas ties kaklaraiščio viduriu. Kaklaraiščio ženklelis segamas
prie raudono kaklaraiščio 5 cm atstumu nuo mazgo.
126. Apykaklės ženklelis tvirtinamas prie švarko apykaklės 1 cm atstumu nuo apykaklės
kraštų.
127. Pavardės lentelė tvirtinama tik prie kostiuminės linijos švarko. Dėvint švarką, pavardės
lentelė tvirtinama virš kišenės antkišenio (atstumas tarp kišenės antkišenio ir lentelės apatinio krašto
– 1 cm) arba ant kišenės antkišenio (atstumas tarp kišenės antkišenio ir lentelės viršutinio krašto –
0,5 cm). Dėvint moterišką švarką, pavardės lentelė tvirtinama ties atvarto viduriu.
128. Pavardės juostelė tvirtinama prie kasdieninės tarnybinės uniformos ir kasdieninės
tarnybinės uniformos (kostiuminės linijos) elementų. Juostelę dėvi visų pareigūnų grupių
pareigūnai, išskyrus Rinktinės „Aras“ ir teritorinių policijos įstaigų areštinių pareigūnus. Pavardės
juostelė tvirtinama dešinėje kasdieninės tarnybinės uniformos pusėje:
128.1. dėvint kostiuminės linijos marškinius ilgomis (trumpomis) rankovėmis, pavardės
juostelė tvirtinama ant kišenės antkišenio (atstumas tarp sagutės ir juostelės apatinio krašto – 1 cm).
128.2. dėvint kostiuminės linijos AGP žieminę striukę, pavardės juostelė tvirtinama virš
kišenės dešinėje pusėje krūtinės srityje;
128.3. dėvint trumpą žieminę striukę, bluzoną, vasarinę striukę, džemperį, vasarinius
marškinėlius trumpomis rankovėmis, pavardės juostelė tvirtinama simetriškai užrašui „POLICIJA“;
128.4. dėvint liemenę su atšvaitais, pavardės juostelė tvirtinama liemenės dešinėje pusėje.
129. AGP kasdieninius antpečius nešioja AGP prie švarko ir odinio palto. Jie prisegami
maža uniformos saga. „Ąžuolo lapai“ tvirtinami antpečio apatinėje dalyje 0,5 cm atstumu nuo
krašto, virš jo 0,5 cm atstumu – policijos generalinio komisaro laipsnio ženklas.
130. Kasdieninius antpečius nešioja policijos įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai prie švarko.
Jie prisegami maža uniformos saga.
131. AGP išeiginius antpečius nešioja AGP prie švarko ir odinio palto. Jie prisegami maža
uniformos saga. „Ąžuolo lapai“ tvirtinami antpečio apatinėje dalyje 0,5 cm atstumu nuo krašto, virš
jo 0,5 cm atstumu – policijos generalinio komisaro laipsnio ženklas.
132. Antpečių movas dėvi visų pareigūnų grupių pareigūnai ir kursantai prie kasdieninės
tarnybinės uniformos, kasdieninės tarnybinės (kostiuminės linijos) ir specialiosios tarnybinės
uniformos. Jos užmaunamos ant viršutinių drabužių antpečių arba krūtinės aukštyje. Prie liemenės
su atšvaitais mova užmaunama ant detalės, esančios kairėje krūtinės pusėje.
133. Policijos antsiuvas tvirtinamas ant kasdieninės, kasdieninės (kostiuminės linijos) ir
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specialiosios uniformos drabužių kairės rankovės.
134. Pavaldumo antsiuvas tvirtinamas ant kasdieninės, kasdieninės (kostiuminės linijos) ir
specialiosios uniformos drabužių dešinės rankovės.
135. Rinktinės „Aras“ antsiuvas tvirtinamas ant kasdieninės tarnybinės ir specialiosios
tarnybinės uniformos drabužių dešinės rankovės.
136. Antsiuvas su vėliava ir užrašu „Lietuva“ tvirtinamas ant kasdieninės tarnybinės
uniformos drabužių dešinės rankovės. Antsiuvą su vėliava ir užrašu „Lietuva“ nešioja pareigūnai,
dalyvaujantys tarptautinėse misijose.
137. Kinologo antsiuvas tvirtinamas dešinėje kasdieninės ir specialiosios tarnybinės
uniformos pusėje. Šį antsiuvą nešioja kinologai.
138. Antsiuvai netvirtinami ant apsiausto, apatinio trikotažo.
139. Pareigūno ženklą su numeriu nešioja visų pareigūnų grupių pareigūnai tarnybos metu.
Ženklas su numeriu nešiojamas kišenėje arba pakabintas ant kaklo. Kriminalinės policijos
pareigūnai, dėvėdami civilinius drabužius, pareigūno ženklą su numeriu nešioja kišenėje. Atliekant
operatyvinius veiksmus, ženklas gali būti nenešiojamas ir nenaudojamas.
140. Mokslo baigimo ir Vidaus reikalų ministerijos žinybiniai ženklai tvirtinami:
140.1. dešinėje švarko pusėje, virš pavardės lentelės, iš kairės į dešinę ir iš viršaus į apačią,
laikantis svarbumo eilės;
140.2. dešinėje bluzono pusėje, virš pavardės juostelės, iš kairės į dešinę ir iš viršaus į
apačią, laikantis svarbumo eilės.
141. Policijos pasižymėjimo ir atminimo ženklai, išskyrus policijos pasižymėjimo ženklus –
garbės ženklą „Kryžius už nuopelnus Lietuvos policijai“ ir „Angelo sargo žvaigždę“ – tvirtinami:
141.1. kairėje švarko pusėje, kad apatinės eilės ženklo metalinė dalis būtų 1 cm aukščiau
kišenės antkišenio, iš dešinės į kairę ir iš viršaus į apačią, laikantis svarbumo eilės;
141.2. kairėje bluzono pusėje, kad apatinės eilės ženklo metalinė dalis būtų virš kišenės, iš
dešinės į kairę ir iš viršaus į apačią, laikantis svarbumo eilės.
142. Aukščiausiojo policijos pasižymėjimo ženklo – garbės ženklo „Kryžius už nuopelnus
Lietuvos policijai“ ir policijos pasižymėjimo ženklo „Angelo sargo žvaigždė“ tvirtinimo tvarka:
142.1. garbės ženklas „Kryžius už nuopelnus Lietuvos policijai“ tvirtinamas ant kasdieninės
tarnybinės uniformos – švarko – ant juostos, kuri rišama ant kaklo. Ženklas turi kaboti iš karto po
kaklaraiščio mazgu;
142.2. policijos pasižymėjimo ženklas „Angelo sargo žvaigždė“ tvirtinamas:
142.2.1. dešinėje švarko pusėje, virš pavardės lentelės, iš kairės į dešinę ir iš viršaus į
apačią, laikantis svarbumo eilės.
142.2.2. dešinėje bluzono pusėje, virš pavardės juostelės, iš kairės į dešinę ir iš viršaus į
apačią, laikantis svarbumo eilės.
143. Pasižymėjimo ir atminimo ženklų pakaitai (juostelės) tvirtinami ant švarko arba
bluzono. Ant švarko jie tvirtinami kairėje pusėje virš kišenės, iš dešinės į kairę ir iš viršaus į apačią,
laikantis apdovanojimų svarbumo eilės; atstumas tarp kišenės ir ženklo pakaito (juostelės) apatinio
krašto – 1 cm. Ant bluzono jie tvirtinami kairėje pusėje virš užrašo „POLICIJA“, iš dešinės į kairę ir
iš viršaus į apačią, laikantis apdovanojimų svarbumo eilės. Pakaitai (juostelės) segami šia tvarka:
143.1. iki 4 juostelių – segama viena eile;
143.2. 5 juostelės segamos dviem eilėmis: 2 – viršutinėje, 3 – apatinėje;
143.3. 6 juostelės segamos dviem eilėmis: 2 – viršutinėje, 4 – apatinėje;
143.4. 7 juostelės segamos dviem eilėmis: 3 – viršutinėje, 4 – apatinėje;
143.5. 8 juostelės segamos dviem eilėmis: 4 – viršutinėje, 4 – apatinėje;
143.6. 9 juostelės segamos trimis eilėmis: 1 – viršutinėje, po 4 – dviejose apatinėse;
143.7. 10 juostelių segamos trimis eilėmis: 2 – viršutinėje, po 4 – dviejose apatinėse.“;
144. Kitų vidaus reikalų įstaigų žinybinių ženklų nešiojimo tvarką nustato šių įstaigų
žinybinių ženklų nuostatai.
145. Valstybės apdovanojimų ženklai (Lietuvos Respublikos Prezidento 2003 m. sausio
16 d. dekretas Nr. 2026 „Dėl Lietuvos valstybės apdovanojimų bei jų pakaitų projektų, brėžinių ir
etalonų, valstybės apdovanojimų nešiojimo taisyklių, Lietuvos valstybės apdovanojimų tarybos
nuostatų, Lietuvos valstybės ordinų kanclerio nuostatų tvirtinimo“), Lietuvos valstybinių institucijų,
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užsienio valstybių apdovanojimai tvirtinami ant švarko, kairėje pusėje virš antkišenio, iš dešinės į
kairę ir iš viršaus į apačią, laikantis apdovanojimų svarbumo eilės. Ant bluzono jie tvirtinami kairėje
pusėje virš užrašo „POLICIJA“, iš dešinės į kairę ir iš viršaus į apačią, laikantis apdovanojimų
svarbumo eilės. Lietuvos valstybės apdovanojimai yra svarbesni už užsienio valstybių
apdovanojimus.
146. Valstybės apdovanojimų ženklų pakaitai (juostelės) (Lietuvos Respublikos Prezidento
2003 m. sausio 16 d. dekretas Nr. 2026 „Dėl Lietuvos valstybės apdovanojimų bei jų pakaitų
projektų, brėžinių ir etalonų, valstybės apdovanojimų nešiojimo taisyklių, Lietuvos valstybės
apdovanojimų tarybos nuostatų, Lietuvos valstybės ordinų kanclerio nuostatų tvirtinimo“)
tvirtinami prie švarko arba bluzono. Ant švarko jie tvirtinami kairėje pusėje virš kišenės, iš dešinės į
kairę ir iš viršaus į apačią, laikantis apdovanojimų svarbumo eilės; atstumas tarp kišenės ir ženklo
pakaito apatinio krašto – 1 cm. Ant bluzono jie tvirtinami kairėje pusėje virš užrašo „POLICIJA“, iš
dešinės į kairę ir iš viršaus į apačią, laikantis apdovanojimų svarbumo eilės. Lietuvos valstybės
apdovanojimai yra svarbesni už užsienio valstybių apdovanojimus.
147. Valstybės apdovanojimų miniatiūros (Lietuvos Respublikos Prezidento 2003 m. sausio
16 d. dekretas Nr. 2026 „Dėl Lietuvos valstybės apdovanojimų bei jų pakaitų projektų, brėžinių ir
etalonų, valstybės apdovanojimų nešiojimo taisyklių, Lietuvos valstybės apdovanojimų tarybos
nuostatų, Lietuvos valstybės ordinų kanclerio nuostatų tvirtinimo“) tvirtinamos kairėje vakarinės
tarnybinės uniformos švarko pusėje, atlapo viršuje.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
148. Tarnybinės uniformos privalomą dėvėjimą tarnybos metu Aprašo 42 punkte nustatytais
atvejais asmeniškai užtikrina policijos įstaigos vadovai.
149. Pareigūnai, gavę nustatytą tarnybinę uniformą pagal šio Aprašo 1–3 prieduose
patvirtintas dėvėjimo normas, netinkamą dėvėti tarnybinę uniformą deda į tam skirtus konteinerius
utilizuoti.
150. Pareigūnus, įtariamus padarius nusikalstamą veiką, draudžiama uždaryti į areštinę ar
tardymo izoliatorių dėvinčius tarnybinę uniformą, taip pat konvojuoti tokius pareigūnus gatvėse ir
kitose viešose vietose uždėjus antrankius.

Lietuvos policijos pareigūnų ir vidaus reikalų
profesinio ir įvadinio mokymo įstaigos kursantų
tarnybinės uniformos išdavimo, dėvėjimo ir
grąžinimo tvarkos aprašo
1 priedas
PAREIGŪNŲ IR KURSANTŲ TARNYBINĖS UNIFORMOS SĄRAŠAS IR DĖVĖJIMO
NORMOS
I SKYRIUS
1-OS PAREIGŪNŲ GRUPĖS IR KURSANTŲ TARNYBINĖS UNIFORMOS
SĄRAŠAS IR DĖVĖJIMO NORMA
Eil.
Nr.

Dėvėjimo
terminas
(mėn.)

Kiekis

Matavimo
vienetas

1
1
1
1
1
2
2

vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.

24
36
36
36
36
24
18

8.
9.

Vasarinė kepurė
Megzta žieminė kepurė
Beretė**
Trumpa žieminė striukė (vyr., mot.)*
Džemperis (vyr., mot.)*
Bluzonas (vyr., mot.)*
Kelnės (vyr., mot.)
Vasariniai marškinėliai trumpomis rankovėmis (vyr.,
mot.)*
Marškinėliai trumpomis rankovėmis

4
2

vnt.
vnt.

24
24

10.

Apatiniai drabužiai (kelnės ir marškinėliai)

1

kompl.

24

11.
12.
13.
14.
15.

Šilti apatiniai drabužiai (kelnės ir marškinėliai)
Vasariniai bateliai
Batai pailgintais aulais
Amunicijos diržas su podiržiu
Šalikas (kaklamautė)

1
1
2
1
1

kompl.
pora
pora
kompl.
vnt.

36
24
24
48
48

16.
17.

Liemenė su atšvaitais***
Odinės pirštinės

1
1

vnt.
pora

36
36

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kasdieninės tarnybinės uniformos pavadinimas

Pastabos:
1. * Išduodama su skiriamaisiais ženklais.
** Išduodama su skiriamaisiais ženklais Rinktinės „Aras“ pareigūnams ir pareigūnams,
atkuriantiems viešąją tvarką masinių neramumų metu.
*** išskyrus Rinktinės „Aras“.
2. Pareigūnams, dirbantiems su šunimis, papildomai išduodama po 1 vnt.: trumpa žieminė
striukė, bluzonas, kelnės, vasariniai marškinėliai trumpomis rankovėmis.
3. Lietuvos policijos mokyklos instruktoriams papildomai išduodama po 1 vnt.: trumpa žieminė
striukė, bluzonas, kelnės, vasariniai marškinėliai trumpomis rankovėmis.

II SKYRIUS
2-OS PAREIGŪNŲ GRUPĖS TARNYBINĖS UNIFORMOS SĄRAŠAS IR
DĖVĖJIMO NORMA

Eil.
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kasdieninės tarnybinės uniformos pavadinimas

Vasarinė kepurė
Megzta žieminė kepurė
Trumpa žieminė striukė (vyr., mot.)*
Džemperis (vyr., mot.)*
Bluzonas (vyr., mot.)*
Kelnės (vyr., mot.)
Vasariniai marškinėliai trumpomis rankovėmis (vyr.,
mot.)*
Marškinėliai trumpomis rankovėmis
Apatiniai marškinėliai ilgomis rankovėmis
Šilti apatiniai marškinėliai ilgomis rankovėmis
Vasariniai bateliai
Batai pailgintais aulais
Amunicijos diržas su podiržiu
Šalikas (kaklamautė)
Odinės pirštinės

Pastaba.* Išduodama su skiriamaisiais ženklais.

Kiekis

Matavimo
vienetas

Dėvėjimo
terminas
(mėn.)

1
1
1
1
2
2

vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.

60
60
60
48
36
24

4
2
1
1
1
1
1
1
1

vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
pora
pora
kompl.
vnt.
pora

24
24
48
48
24
36
48
60
48

III SKYRIUS
3-IOS PAREIGŪNŲ GRUPĖS PAREIGŪNŲ TARNYBINĖS UNIFORMOS
SĄRAŠAS IR DĖVĖJIMO NORMA
Eil.
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kasdieninės tarnybinės uniformos pavadinimas

Vasarinė kepurė
Megzta žieminė kepurė
Trumpa žieminė striukė (vyr., mot.)*
Džemperis (vyr., mot.)*
Bluzonas (vyr., mot.)*
Kelnės (vyr., mot.)
Vasariniai marškinėliai trumpomis rankovėmis (vyr.,
mot.)*
Marškinėliai trumpomis rankovėmis
Šilti apatiniai drabužiai (kelnės ir marškinėliai)
Vasariniai bateliai
Batai pailgintais aulais
Amunicijos diržas su podiržiu
Šalikas (kaklamautė)
Odinės pirštinės
Pastaba.* Išduodama su skiriamaisiais ženklais.

Kiekis

Matavimo
vienetas

Dėvėjimo
terminas
(mėn.)

1
1
1
1
1
1

vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.

120
120
120
120
120
120

1
1
1
1
1
1
1
1

vnt.
vnt.
kompl.
pora
pora
kompl.
vnt.
pora

120
120
120
120
120
120
120
120

Lietuvos policijos pareigūnų ir vidaus reikalų
profesinio ir įvadinio mokymo įstaigos kursantų
tarnybinės uniformos išdavimo, dėvėjimo ir
grąžinimo tvarkos aprašo
2 priedas
I SKYRIUS
POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO PAVADUOTOJŲ, POLICIJOS
ĮSTAIGŲ VADOVŲ IR JŲ PAVADUOTOJŲ TARNYBINĖS UNIFORMOS
SĄRAŠAS IR DĖVĖJIMO NORMA
Eil.
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Tarnybinės uniformos pavadinimas

Kiekis

Matavimo
vienetas

Kasdieninės tarnybinės uniformos (kostiuminės linijos) elementai
Kepurė (vyr., mot.) *
1
vnt.
Žieminė kepurė (vyr., mot.)*
1
vnt.
Vasarinė striukė (vyr., mot.)*
1
Švarkas (vyr., mot.)*
1
Vyriškos kostiuminės kelnės
2
Moteriškos kostiuminės kelnės
1
Sijonas
1
Marškiniai ilgomis rankovėmis (vyr., mot.)*
2
Marškiniai trumpomis rankovėmis (vyr., mot)*
2
Demisezoniniai batai
1
Moteriški žieminiai batai
1
Pusbačiai
1
Moteriški bateliai
1
Kaklaraištis*
1
Diržas
1
Kasdieninės tarnybinės uniformos elementai
Vasarinė kepurė
1
Megzta žieminė kepurė
1

Trumpa žieminė striukė (vyr., mot.)*
Džemperis (vyr., mot.)*
Bluzonas (vyr., mot.)*
Kelnės (vyr., mot.)
Vasariniai marškinėliai trumpomis rankovėmis (vyr.,
22.
mot.)*
23.
Marškinėliai trumpomis rankovėmis
24.
Apatiniai marškinėliai ilgomis rankovėmis
25.
Šilti apatiniai drabužiai (kelnės ir marškinėliai)
26.
Vasariniai bateliai
27.
Batai pailgintais aulais
28.
Šalikas (kaklamautė)
29.
Odinės pirštinės
30.
Amunicijos diržas su podiržiu
31.
Kaklaraiščio segtukas (vyr., mot.)
Pastaba. *Išduodama su skiriamaisiais ženklais.

Dėvėjimo
terminas
(mėn.)

72
72

vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
pora
pora
pora
pora
vnt.
vnt.

72
60
48
48
48
48
48
48
48
48
48
60
48

vnt.
vnt.

48
48

1
1
2
2

vnt.
vnt.
vnt.
vnt.

48
48
36
24

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

vnt.
vnt.
vnt.
kompl.
pora
pora
vnt.
pora
kompl.
vnt.

24
24
36
60
48
48
72
48
48
72

II SKYRIUS
AUKŠČIAUSIOSIOS GRANDIES PAREIGŪNŲ TARNYBINĖS UNIFORMOS
SĄRAŠAS IR DĖVĖJIMO NORMA
Eil.
Nr.

Tarnybinės uniformos pavadinimas

Kiekis

Matavimo
vienetas

1.
2.

Kasdieninės tarnybinės uniformos (kostiuminės linijos) elementai
AGP kepurė*
1
vnt.
AGP žieminė kepurė*
1
vnt.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

AGP paltas*
AGP žieminė striukė (ilga)*
AGP švarkas*
Kostiuminės kelnės
Marškiniai ilgomis rankovėmis*
AGP marškiniai trumpomis rankovėmis*
Išeiginiai marškiniai ilgomis rankovėmis*
Išeiginiai marškiniai trumpomis rankovėmis*
Demisezoniniai batai
Pusbačiai
Kaklaraištis
Kaklaraiščio segtukas
Diržas

1
1
2
2
4
4
2
2
1
1
1
1
1

Dėvėjimo
terminas
(mėn.)

vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
pora
pora
vnt.
vnt.
vnt.

60
60
tarnybos
laikui
60
60
24
36
36
48
48
36
48
48
60
48

Kasdieninės tarnybinės uniformos elementai
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

AGP vasarinė kepurė
Megzta žieminė kepurė
Trumpa žieminė striukė*
Džemperis*
Bluzonas*
Kelnės
Marškinėliai trumpomis rankovėmis

1
1
1
1
2
2
2

vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.

48
48
48
36
24
24
24

23.
24.

Vasariniai marškinėliai trumpomis rankovėmis*
Marškinėliai ilgomis rankovėmis

2
1

vnt.
vnt.

24
24

25.
26.
27.
28.
29.
30.

Šilti apatiniai drabužiai (kelnės ir marškinėliai)
Vasariniai bateliai
Batai pailgintais aulais
Odinės pirštinės
Šalikas (kaklamautė)
Amunicijos diržas su podiržiu

1
1
1
1
1
1

kompl.
pora
pora
pora
vnt.
kompl.

60
36
24
48
60
60

Pastaba.* Išduodama su skiriamaisiais ženklais.

Lietuvos policijos pareigūnų ir vidaus reikalų
profesinio ir įvadinio mokymo įstaigos kursantų
tarnybinės uniformos išdavimo, dėvėjimo ir
grąžinimo tvarkos aprašo
3 priedas
1-OS IR 3-IOS PAREIGŪNŲ GRUPĖS PAREIGŪNŲ SPECIALIOSIOS
UNIFORMOS SĄRAŠAS IR DĖVĖJIMO NORMA

Eil.
Nr.

Tarnybinės uniformos pavadinimas

Kiekis

Matavimo
vienetas

Dėvėjimo
terminas
(mėn.)

1.
1.1.
1.2.

Pareigūnai raiteliai
Raitelių kelnės
Raitelių batai

2
1

vnt.
pora

24
24

2.
2.1.

Veiklos ir reagavimo padalinių pareigūnai
Specialiosios pirštinės

1

pora

36

3.
3.1.
3.2.
3.4.
3.5.
3.6.

Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai
Kaukė
1
vnt.
Žieminis kostiumas (kepurė, striukė, kelnės)
1
kompl.
Specialusis kombinezonas
1
vnt.
Specialioji liemenė
1
vnt.
Specialiosios pirštinės
1
pora

4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.
6.3.

Kriminalinės policijos pareigūnai
Kaukė
1
Specialusis kombinezonas
1
Specialioji liemenė
1
Kriminalistinių tyrimų pareigūnas
Specialiosios pirštinės
1
Pareigūnai, atkuriantys viešąją tvarką masinių neramumų metu
Kaukė
1
Specialusis kombinezonas
1
Specialioji liemenė
1

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Pareigūnai motociklininkai
Motociklininko kostiumas (striukė, kelnės)
Motociklininko pirštinės
Motociklininko batai
Motociklininko šalmas

1
1
1
1

60
60
60
60
24

vnt.
vnt.
vnt.

60
60
60

pora

36

vnt.
vnt.
vnt.

60
60
60

kompl.
pora
vnt.
vnt.

60
60
60
60

Lietuvos policijos pareigūnų ir vidaus reikalų
profesinio ir įvadinio mokymo įstaigos kursantų
tarnybinės uniformos išdavimo, dėvėjimo ir
grąžinimo tvarkos aprašo
4 priedas, 1 lentelė
1-OS GRUPĖS PAREIGŪNŲ FUNKCIJOS (PAGAL PERSONALO POSISTEMĮ),
KURIOMS PRIKLAUSO APRAŠO 1 PRIEDO I SKYRIUJE APRAŠYTA TARNYBINĖ
UNIFORMA IR JOS DĖVĖJIMO TERMINAS, FUNKCIJŲ KODAI
Personalo posistemyje nurodytas funkcijos kodas

Funkcijos kodo pavadinimas

34489

vykdantis operatyvinės grupės funkcijas

36732

vykdantis kriminalistinių tyrimų funkcijas

35919

vykdantis pavedimų funkciją

33062

vykdantis viešosios tvarkos užtikrinimo funkciją

36061

atkuriantis viešąją tvarką riaušių metu

33057

vykdantis konvojavimo funkciją

33037

vykdantis derybas specialiųjų operacijų metu

33032

vykdantis organizuotas ginkluotas (specialiąsias
antiteroristines) operacijas

33036

vykdantis sprogmenų paiešką ir neutralizavimą

36745

vykdantis mokymo funkcijas

Lietuvos policijos pareigūnų ir vidaus reikalų
profesinio ir įvadinio mokymo įstaigos kursantų
tarnybinės uniformos išdavimo, dėvėjimo ir
grąžinimo tvarkos aprašo
4 priedas, 2 lentelė
2-OS GRUPĖS PAREIGŪNŲ FUNKCIJOS (PAGAL PERSONALO POSISTEMĮ),
KURIOMS PRIKLAUSO APRAŠO 1 PRIEDO II SKYRIUJE APRAŠYTA TARNYBINĖ
UNIFORMA IR JOS DĖVĖJIMO TERMINAS, FUNKCIJŲ KODAI
Personalo posistemyje nurodytas funkcijos
kodas

Funkcijos kodo pavadinimas

33140

vykdantis veiklos organizavimo ir kontrolės
funkcijas

35394

atliekantis ikiteisminio tyrimo funkciją

33105

vykdantis vidaus tyrimo funkcijas

36824

vykdantis pagalbines funkcijas veiklai

35380

vykdantis analitinę funkciją

35918

vykdantis sprendimų priėmimo funkcijas

35920

vykdantis eismo priežiūros funkcijas

33092

vykdantis licencijavimo funkcijas

36060

vykdantis pajėgų valdymo funkciją

33058

vykdantis areštinės apsaugos funkciją

35393

vykdantis asmenų paieškos funkciją

36059

tiriantis administracinius nusižengimus

33124

vykdantis IT sistemų administratoriaus funkcijas

36784

vykdantis mokymo proceso organizavimo funkcijas

33107

vykdantis tarptautinio bendradarbiavimo funkcijas

33029

atliekantis objektų laboratorinius kriminalistinius
tyrimus

36561

vykdantis ryšių palaikymo su užsienio institucija ar
valstybe funkcijas

35057

vykdantis bendruomenės pareigūnų funkcijas
__________________________
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