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EKSTREMALIU SVEIKATAI SITUACIJ.U CENTRO
VIDAUS TVARKOS TAISYKLES

I SKYRIUS
I}ENDROSIOS NUOSTATOS
1. Sveikatos apsaugos minListerijos Ekstremaliq sveikatai situacijq centro (toliau - ESSC)
vidaus tvarkos taisykles (toliau -'Iaisykles) reguliuoja ESSC vidaus tvark4, kurios tikslas - daryti
pagal darbo sutartis ir atliekandiq vidaus
itaka ESSC valstybes tarnautojq ir: darbuotojq, dirbandirl
ud-ioirtrurrim4 (toliau - valstybes tarnautojai ir darbuotojai), elgesiui, kad geretq jq ir visuomends
santykiai.

nuostatos taiLkomos tiek, kiek Siq teisiniq santykiq nereguliuoja Lietuvos
Respublikos istatymai arba kiti teisies aktai.
3. UZ Taisykliq igyvendinirn4 atsako direktorius.
4. Kaip valstybes tamautojai ir darbuotojai laikosi Siq Taisykliq reikalavimq atsako
atitinkamq strukhlriniq padaliniq vedej ai.

2. Taisykliq

II SKYRIUS
DARBO IR POILSIO LAIKAS

ir darbuotojams darbo laikas nustatomas vadovaujantis
(toliau
kodelcsu
darbo
Respublikos
Lietuvos
- Darbo kodeksas) ir Darbo laiko reZimo valstybes ir
organizacijose nustatymo apra5u, patvirtintu Lietuvos
savivaldybiq imonese, istaigose,
Respublikos Vyriausybls 2017 m. birZelio 21 d. nutarimu Nr. 496 ,,Ddl Lietuvos Respublikos darbo
kodekso igyvendinimo".
6. ESSC valstybes tarnauiojams ir darbuotojams poilsio laikas nustatomas vadovaujantis
Darbo kodeksu, Lietuvos Resputrlikos valstybes tamybos istatymu (toliau Valstybes tarnybos
jq nustatymo s4lygq apra5u,
istatymas), Speciatiq pertraukq tnrkmes per darbo dien4 @amain4) ir
21
d.
nutarimuNr.496.
m.
birZelio
patvirtintu Lietuvos Respubliko5 \Iyriausyb€s2017
7. Valstybes tarnautojai ir darbuotojai turi laikytis ESSC nustatlrto darbo laiko reZimo:
7.1. pirmadieni ketvirtardieni darbas pradedamas 8 valand4, baigiamas 17 valand4, o
penktadieni pradedamas 8 valandq., baigiamas 15 valand4 45 minutes; pertrauka pavalgyti ir pailseti
nustatoma nuo 12 valandos iki 12 valandos 45 minudiq;
7.2.valstybes tamautojams ir darbuotojams ESSC direktoriaus isakymu gali buti nustatomas
individualus darbo laiko reZimas jiiems pateikus motyvuot4pra5ym4;
7.3. strukt[riniq padaliniq darbuotojai, kuriq darbas susijgs su ESSC funkcijq atlikimu vis4
parq, dirbapagal darbo grafik4;
7.4. Saliq susitarimu valstybes tarnautojams ir darbuotojams ESSC direktoriaus isakymu gali
bflti nustatomas ne visas darbo dienos ar darbo savaites darbo laikas;
7.5. Svendiq dienq i5vakarerse darbo dienos trukme sutrumpinama viena valanda.
8. Valstybes tarnautojai ir darbuotojai, palikdami ESSC tarnybos ar darbo tikslais, turi apie
tai informuoti savo tiesiogin! vadov4 (am nesant - direktoriq, jo pavaduotoja) ir nurodyti i5vykimo
tiksl4 ar viet1,laik4 bei orientacinq trukmg.
5. ESSC valstybes tarnautojams

ir

-

-

9. Valstybes tarnautojai ir rlarbuotojai, noredami darbo laiku iSvykti ne darbo tikslais, turi
gauti tiesioginio vadovo sutikim4 (am nesant - direktoriaus, jo pavaduotojo).
10. Valstybes tarnautojai ir darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti
i darb4, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesiogini vadov4 (am nesant direktoriq, jo
pavaduotoj4) ir nurodyti velavimo iu neatvykimo prieZastis.

-

III SKYRIUS
TVARKOS REIKALAVIMAI
VIDAUS
BENDRIEJI
11. Valstybes tarnautojai ir darbuotojai turi uZtikrinti, kad jq darbo vietoje pa5aliniai
asmenys bUtq tik valstybes tarnautcrjui ar darbuotojui esant.
12. Valstybes tarnautojams ir darbuotojams draudZiama leisti pa5aliniams asmenims ieiti i
patalpas, kuriose saugomi ar naudojami islaptinti dokumentai ar kita informacija.
13. Valstybes tarnautojams ir darbuotojams draudLiama leisti pa5aliniams asmenims
naudotis ESSC elektroniniais rySiais, irenginiais, progtamine ar biuro iranga, kanceliarinemis ir
kitomis priemonemis.
14. ESSC elektroniniais rySiais, irenginiais, programine ir biuro iranga, kanceliarinemis ir
kitomis priemonemis valstybes ftrnautojai ir darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais
tikslais.
15. Valstybes tarnautojai ir: darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones,
transport4, elektros energij4 ir kitur; materialinius ESSC iSteklius.
16. Valstybes tarnautojarrrs ir darbuotojams draudLiama darbo laiku uZsirakinti darbo
patalpose, i5skyrus tuos atvejus, kai teises aktuose nustatyta kitaip.
17. Valstybes tarnautojai ir darbuotojai neturi laikyti asmeniniq maisto produktq ir gerimq
matomoje vietoje piliediq ir kiq asmenq aptarnavimo vietose , taip pat vartoti maisto produktq ar
gerimq piliediq ir kitq asmenrl aptarnavimo metu.
18. Kompiuteriq, rySiq technikos prieZirlr4 bei remont4 ir taikomosios programines irangos
diegim4 organizuoja ir Siuos dartrus atlieka tik atsakingas uZ tai ESSC valstybes tarnautojas ar
darbuotoj as arba ti, 5i4 veikl4 atsa"liingas juridinis asmuo.
19. ESSC patalpose neleidZiama rtikyti. Taip pat r[kyti draudZiama tarnybinese transporto
priemondse.

darbuotojams draudZiama darbo metu bfti neblaiviems ar
apsvaigusiems nuo narkotiniq ar toksiniq medZiagq.
21. ISeinant i5 kabineto baiigus darb4, valstybes tarnautojai ir darbuotojai turi patikrinti , ar
i5jungta kompiuterine iranga, ap5vietimas, Sildymo ir kiti elekhos prietaisai, sandariai uZdaryti
langai. Valstybes tamautojai ir darbuotojai turi palikti tvarking4 darbo viet4 ir i5eidami uZrakinti
darbo kabineta.

20. Valstybes tarnautojams

ir

IV SKYRIUS
APRANGOS IR ISVAIZDOS REIKALAVIMAI
22. Yalstybes tarnautojai ir darbuotojai turi buti tvarkingos i5vaizdos, jq apranga - Svari,
dalykinio stiliaus.
23. Valstybes tarnautojai ir: darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliediq ir kitq asmenq,
nedalyvaujantys posedZiuose, komisijq ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu ESSC arba jo
reprezentavimu, vien4 darbo dien4 per savaitg (rekomenduotina - penktadieni) gali deveti
laisvalaikio stiliaus drabuZius.
24. ESSC direktorius arbra jo igaliotas asmuo, kurio nuomone, valstybes tamautojo ar
darbuotojo apranga ir i5vaizda neatitinka Siq Taisykl\ 22 pwkto reikalavimq, turi teisg ipareigoti
valstybes tarnautoj4 ar darbuotoj4 rileityje rengtis ir tvarkytis tinkamai.

V SKYRIUS
IDLGESIO

REIKALAVIMAI

ir darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja ESSC.
26. ESSC patalpose turi btti vengiama triukSmo, palaikoma dalykine darbo atmosfera,
valstybes tarnautojai ir darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais
25. Valstybes tarnautojai

asmenimis.

27. Yalstybes tamautojamsr ir darbuotojams darbo metu draudliarna vartoti necenzflrinius
ZodZius ir posakius.
28. Valstybes tarnautojarns ir darbuotojams draudZiama laikyti necenz[rinio arba
Zeminandio asmens garbg ir orum4 turinio informacij4 darbo vietoje.
29. Valstybes tamautojq ir darbuotojq tarpusavio santykiai grindZiami supratimo,
tolerancij o s, geranori Skumo ir abip use s pagarbos principais.

VI SI(YRIUS
VAL STYBE S TAR]NAUTOJU IR DARBUOT

O

JU ATSAI(OMYBE

30. Valstybes tamautojui ar darbuotojui, paZeidusiam Sias Taisykles, taikoma tarnybine ar
drausmine atsakomybe.
31. Valstybes tarnautojq ir darbuotojq tarnybing ar drausming atsakomybg reglamentuoja
Valstybes tarnybos istatymas ir Darbo kodeksas.

VII SKYRIUS
BI\IGIAMOSIOS NUOSTATOS
32. Taisykles skelbiamos ESSC interneto svetaineje.
33. Valstybes tarnautojai ir darbuotojai su Siomis Taisyklemis supaZindinami pasira5ytinai.

