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SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
EKSTREMALIU SVEIKATAI SITUACIJU CENTRO

VIDAUS TVARKOS TAISYKLES

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vidaus tvarkos taisykles (toliau - Sios Taisykles) reglamentuoja Sveikatos apsaugos
ministerrjos Ekstremaliq sveikatai situacijq centro (toliau - ESSC) vidaus tvark4 kurios tikslas -

daryti itak4 ESSC valstybes tarnautojq ir darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutarlis, (toliau -

valstybes tamautojai ir darbuotojai), elgesiui.
2. SiU Taisykliq nuostatos taikomos tiek, kiek Siq teisiniq santykiq nereglamentuoja

Lietuvos Respublikos istatymai arba kiti teises aktai.
3. UZ Siq Taisykliq igyvendinim4 atsako ESSC direktorius.
4. UZ Siq Taisykliq laikymosi kontrolg atsako tiesioginiai valstybes tarnautojrl ir darbuotojq

vadovai.

II. DARBO IR POILSIO LAIKAS

5. Darbo laikas nustatomas vadovauiantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (Zin.2002,

Nr. 64-2569) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. rugpj[dio 7 d. nutarimu Nr. 990 "Del
darbo laiko nustatymo valstybes ir savivaldybiq imonese, istaigose ir organizacijose" (Zin.,2003,
Nr. 79-3593).

6. ESSC valstybes tamautojams ir darbuotoj ams poilsio laikas nustatomas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybes tamybos lstatymu (Zin.,
1999, Nr. 66-2130 2002, Nr. 45-1708), Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. rugpjudio 7 d.
nutarimu Nr. 990 ,,Del darbo laiko nustatymo valstybes ir savivaldybiq lmonese, istaigose ir
organizacijose", Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 rn. liepos l8 d. Nr. 941 ,,Del kai kurirl
kategorijq darbuotojq, turindiq teisE i kasmetines pailgintas atostogas, s4raSo ir Siq atostogq
trukmes patvirlinimo" (Zin., 2003, Nr. 73-337 5) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m.
balandZio 22 d. nutarimu Nr. 497 ,,Ddl kasmetinirl papildomrl atostogq trukmes, suteikimo s4lygq ir
tvarkos patvifiinimo" (Zin., 2003, Nr. 39 -17 -81).

7. Valstybes tarnautoj ai ir darbuotojai turi laiky.tis ESSC nustatlto darbo laiko reZirno:
pirmadien! - ketvidadieni darbas pradedamas 8 valand4 ir baigiamas 17 valandq o penktadieni
pradedamas 8 valand4 ir baigiamas 15 valand4 45 minutes, pertraukos pavalgl'ti ir pailseti trukme
nuo 12 valandos iki 12 valandos 45 minudiq.

8. Valstybes tarnautojai ir darbuotojai, palikdami ESSC tarnybos ar darbo tikslais, turi apie
tai informuoti savo tiesiogini vadov4 (am nesant - direktoriaus pavaduotoj4 arba direktoriri ir
nurodlti iSvykimo tiksl4 ir trukmq.

9. Valstybes tamautojai ir darbuotojai norddami iSvykti ne darbo tikslais turi gauti
tiesioginio vadovo sutikim4 (am nesant direktoriaus pavaduotojo arba direktoriaus).

10. Valstybes tarnautojai ir darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys
atvykti i tarnybq (darb{, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesiogini vadov4 (am nesant -
direktoriaus pavaduotoj4 arba direktorirf ir nurodyti velavimo ar neatvykimo prieZastis.
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III. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS RI,IKALAVIMAI

11. Piliediai ir kiti asmenys ESSC aptarnaujami vadovaujantis ESSC direktoriaus 2012 m.
birZelio 29 d. isakymu Nr. 05-44 ,,Del asmenq praSymq nagrinejimo ir jq aptamavimo Ekstremaliq
sveikatai situacrjq centre taisykliq patvifiinimo" patvirlintomis Asmenq praSymq nagrinejimo ir jq
aptarnavimo Ekstremaliq sveikatai situacijq centre taisyklemls.

12. Valstybes tamautoj ai ir darbuotojai turi uZtikinti, kad jq darbo vietoje paSaliniai
asmenys bDtq tik valstybes tamautojui ar darbuotojui esant.

13. Valstybes tarnautojams ir darbuotojams draudZiama leisti paSaliniams asmenims leiti i
patalpas, kuriose saugomi ar naudojami islaptinti dokumentai ar kita informacija.

14. Valstybes tarnautojams ir darbuotojams dratdLiama leisti pa5aliniams asmenims
naudotis ESSC elektroniniais rySiais, irenginiais, programine ar biuro iranga, kanceliarinemis ir
kitomis priemonemis.

15. ESSC elektroniniais rySiais, lrenginiais, programine ir biuro iranga, kanceliarinemis ir
kitomis priemonemis valstybes tarnautojai ir darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais
tikslais.

16. Valstybes tarna ojai ir darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones,
transpoft4, elektros energij4 ir kitus materialinius ESSC iSteklius.

17. Valstybes tarnautojams ir darbuotojams draudZiama darbo laiku uZsirakinti darbo
patalpose, i5skyrus tuos atvejus, kai teises aktuose nustatyta kitaip.

18. Valstybes tamautoj ai ir darbuotojai neturi laik)'ti asmeniniq maisto produktq ir gerimq
matomoje vietoje piliediq ir kitq asmenq aptarnavimo vietose , taip pat varloti maisto produktr-1 ar
gerimq piliediq ir kitq asmenq aptarnavimo metu.

19. Kompiuteriq, ry5iq technikos prieZiur4 bei remont4 ir taikomosios programines irangos
diegim4 organizuoja ir Siuos darbus atlieka tik atsakingas uZ tai ESSC valstybes tamautojas ar
darbuotojas arba uZ 5i4 veikl4 atsakingas juridinis asmuo.

20. ESSC patalpose leidZiama rlky'ti tik tam skirtose, specialiai parengtose ir paZymetose
vietose. Kitose vietose, taip pat tamybinese transporto priemondse, rlkyti draudZiama. R[k1.rno
patalpos (vietos) irengiamos vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 122:2006 ,,Riikymo
patalpq (vietq) imonese, lstaigose ir organizacijose irengimo ir eksploatavimo reikalavimai",
patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkidio 7 d. lsakymu Nr. V-908,,DeI Lietuvos
higienos normos HN 122:2006 ,,Rlkymo patalpq (vietq) imonese, istaigose ir organizacijose
frengimo ir eksploatavimo reikalavimai" patvirtinimo" (Lin.,2006,Nr.124-4707).

21 . Valstybes tarnautojams ir darbuotojams draudZiama darbo metu boti neblaiviems ar
apsvaigusiems nuo narkotiniq ar toksiniq medZiagq.

22. ISeinant i5 kabineto baigus darb4 valstybes tamautojai ir darbuotojai turi patikrinti, ar'
i5jungta kompiuterine iranga, ap5vietimas, Sildymo ir kiti elektros prietaisai. Valstybes tanrautojai
ir darbuotojai turi palikti tvarkingq darbo viet4 ir iSeidami uZrakinti darbo kabinet4.

IV. APRANGOS IR ISVAIZDOS REIKALAVIMAI

23. Valstybes tamautojai ir darbuotojai turi buti tvarkingos iSvaizdos, jq apranga - Svari,
dalykinio stiliaus.

24. 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 savaitE (rekomenduotina penktadienf gali deveti
laisvalaikio stiliaus drabuZius.

25. ESSC direktorius arba jo igaliotas asmuo, kur.io nuomone, valstybes tarnautojo ar
darbuotojo apranga ir iSvaizda neatitinka Siq Taisykliq 23 punkto reikalavimq, ipareigoja valstybes
tarnautojq ar darbuotoj4 ateityje rengtis ir tvarky.tis tinkamai.
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V. ELGESIO REIKALAVIMAI

26. Valstybes tamautojai ir darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja ESSC.
27. ESSC patalpose turi btti vengiama triuk5mo, paiaikoma dalykine darbo atmosfera,

valstybes tamautojai ir darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptamaujamais ir kitais
asmenimis.

28. Valstybes tamautojams ir darbuotojams darbo metu draudZiama vartoti necenziirinius
ZodZius ir posakius.

29. Valstybes tamautojams ir darbuotojams draudZiama laikyti necenziirinio arba
Zeminandio asmens garbE ir orum4 truinio informacij4 darbo vietoje.

30. Valstybes tamautojq ir darbuotojq tarpusavio santykiai grindZiami supratimo,
tolerancijos, geranori5kumo ir abipuses pagarbos principais.

VI. VALSTYBES TARI{AUTOJU IR DARBUOTOJU ATSAKOMYBE

31. Valstybes tamautojui ar darbuotojui, paZeidusiam Sias Taisykles, taikorna tamybine ar
drausmine atsakomybe.

32. Valstybes tamautojrl ir darbuotojrl tamybing ar drausming atsakomybg regiamentuoja
Valstybes tamybos [statymas ir Darbo kodeksas.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

33. Sios Taisykles skelbiamos ESSC intemeto svetaineje.
34. Valstybes tamautojai ir darbuotojai su Siomis Taisyklemis supaZindinami pasira5l.tinai.
35. Sios Taisykles keidiamos ar papildomos ESSC direktoriaus lsakymu.
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