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KAMANU VALSTYBINIO GAMTINIO REZERVATO DIREKCIJOS
VIDAUS TVARKOS TAISYKLES

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sios vidaus tvarkos taisykles (toliau vadinama
valstybinio gamtinio rezewato direkcijos (toliau vadinama

-

daryti itak4 direkcijos valstybes tamautojq

-

-

Taisykles) reglamentuoja Kamanq

direkcija) vidaus tvark4 kurios tikslas

ir

darbuotojq dirbandiq pagal darbo sutartis ir
atliekandiq vidaus administravim4 (toliau vadinama - valstybes tarnautojai ir darbuotojai), elgesiui,
kad geretqjq ir visuomenes santykiai.
2. Sirl Taisykliq nuostatos taikomos tiek, kiek Siq teisinirl santykiil nereglamentuoja
Lietuvos Respublikos istatymai arba kiti teises aktai.
3. UZ direkcijos vidaus tvarkos taisykliq igyvendinim4 atsako direkcijos vadovas.

II. DIREKCIJOS ADMINISTRACIJA, UZO.q.VTNIAI IR FUNKCIJOS
4. Direkcija organizuoja rezewato aplinkosauginq; paZinting
propagandinq

- mokom4j4 bei SvietejiSk4 -

veikl4 mokslinius tyrimus ir stebejimus, ir kitus Kamanq valstybinio gamtinio

rezervato nuostatuose bei Kamanq valstybinio gamtinio rezewato direkcijos nuostatuose numatytus
uZdavinius.

5. Direkcijos veikla grindZiama demokratijos, teisetumo, vieSumo principais, kolegialiu
klausimq svarstymu, asmenine valstybes tarnautojq ir darbuotojq atsakomybe uZ atliekam4 darb4.

6. Direkcijai

vadovauja direktorius,

o

direkcijos valstybes tarnautojq

ir

darbuotojq

kompetencij4 reglamentuoja pareigybiq apra5ymai.

7. Direkcijos interesams valstybes institucijose atstovauja direktorius arba jo igaliotas
valstybes tarnautojas ar darbuotojas, kurio pozicija negali prieitarauti oficialiai Aplinkos
ministerijos ir Valstybines saugomq teritorijq tarnybos pozicijai.
8. Direktoriaus atostogq, ligos ar ilgesnes nei 2 dienq komandiruotes laikotarpiu direktoriq
pavaduoja, ra5ti5ku direktoriaus [sakymu paskirtas direkcijos valstybes tarnautojas.

III. DIREKCIJoS DoKUMENTACIJA, nLSrg RENGIMo TvARKA IR
PASIRASYMAS

9. Direkcijos dokumentus

ir

ra5tus rengia

ir tvarko

valstybes tarnautojas ar darbuotojas,

kuriam, direktoriaus isakymu arba pareigybiq apra5yme yra pavestos Sios funkcijos.
10. Valstybds tamautojai ir darbuotojai rengia direkcijos dokumentus

ir

ra5tus pagal

galiojandias ra5tvedybos taisykles.
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1.

Valstybes tarnautojai

ir

darbuotojai

bei valstybds tarnautojas laikinai

einantis

direktoriaus pareigas, turi teisE pasira5y'ti dokumentus vadovaujantis direktoriaus isakymu ,,Del
darbuotojq, turindiq teisE pasira5yti dokumentus, s4raSo".

IV. DARBO IR POILSIO LAIKAS
12. Darbo laikas direkcijoje nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu

(Lin.,2002,Nr. 64-2569) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. rugpjldio 7 d. nutarimu Nr.
990 ,,Del darbo laiko nustatymo valstybes ir savivaldybiq [monese, istaigose i orgarizacijose"
1Zin, 2003, Nr. 79-3 593).
13. Valstybes tarnautojams ir darbuotojams poilsio laikas nustatomas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybes tarnybos istatymu 12in.,
1999, Nr. 66-2130;2002, Nr.45-1708) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. rugpjldio 7 d.
nutarimu Nr. 990.
14. Valstybes tarnautojai ir darbuotojai turi laikltis direkcijoje nustatyto darbo laiko reZimo.
15. Valstybds tarnautojai ir darbuotojai, palikdami direkcij4 tamybos ar darbo (toliau

turi apie tai informuoti direktoriq ir nurodyti i5vykimo tikslE bei
trukmE. Noredami i5vykti ne darbo tikslais, valstybes tarnautojai ir darbuotojai turi gauti
vadinama

-

darbas) tikslais,

direktoriaus sutikim4.

ir darbuotojai, negalintys laiku atvykli arba visai negalintys atvykti
I darba apie tai nedelsdami turi informuoti direktoriq ir nurody'ti velavimo ar neatvykimo prieZastis.
Jeigu valstybes tarnautojai ar darbuotojai apie savo neatvykimq del tam tikrq prieZasdiq negali
prane5ti patys, tai gali padarl'ti kiti asmenys.
16. Valstybes tamautojai

V. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI
17. Direkcijos patalpose, taip pat tarnybindse transporto priemondse

ir kitose vietose rukyti

draudZiama.

18. Valstybes tarnautojams

ir

darbuotojams draudZiama darbo metu buti neblaiviems ar'

apsvaigusiems nuo narkotiniq ar toksiniq medZiagq.

19. Valstybes tamautojai

darbuotojai neturi laikyti jokiq asmeniniq maisto produktq ir

ir

gdrimq matomoje vietoje piliediq ir kitq asmenq aptamavimo vietose ir vartoti maisto produktq ar
gerimq piliedirl ir kitq asmenq aptamavimo metu.

20. Valstybes tarnautojams

ir

darbuotojams draudLiama darbo laiku uZsirakinti darbo

patalpose, i5skyrus tuos atvejus, kai teisds aktuose nustatyta kitaip.

21. Valstybes tamautojai ir darbuotojai turi uZtikrinti, kad jr1 darbo vietoje pa5aliniai
asmenys butq tik valstybes tamautojui ar darbuotojui esant.
22. Yalstybes tamautojai ir darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones,
transport4 elektros energij4 ir kitus materialinius direkcijos i5teklius.
23. Direkcijos elektroniniais ry5iais, galiniais [renginiais, programine iranga, biuro iranga,
kanceliarindmis ir kitomis priemondmis valstybds tamautojai ir darbuotojai gali naudotis tik su
darbu susijusiais tikslais.

24. Valstybes tarnautojams

ir

darbuotojams draudZiama

leisti pa5aliniams

asmenims

naudotis direkcijos elektroniniais rySiais, galiniais [renginiais, programine iranga, biuro iranga,
kanceliarinemis ir kitomis priemondmis.
25. KompiuterirS rySiq technikos prieZi[rq bei remont4 ir taikomosios programines irangos
diegim4 organizuoja ir Siuos darbus atlieka uZ 5i4 veikl4 atsakingas valstybes tamautojas ar
darbuotojas arba juridinis asmuo.

VI. APRANGOS IR ISVAIZDOS REIKALAVIMAI

26. Valstybes tarnautojai

ir

darbuotojai

turi b[ti tvarkingos i5vaizdos, dOvdti Svari4

dalykinio stiliaus aprang4. Valstybes tamautojai, kuriems yra suteikta teis6, darbo vietoje privalo
deveti uniforminq aprang4.
27. Yalstybes tarnautojai ir darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliediq ir kitq asmenq,
nedalyvaujantys posedZiuose, komisijq ar kitoje veikioje, susijusioje su atstovavimu direkcijai arba
jos reprezentavimu, vien4darbo dien4per savaitE gali deveti laisvalaikio stiliaus drabuZius.
28. Direktorius arba
apranga

jo igaliotas asmuo, kurio

ir i5vaizda neatitinka

ar darbuotoj4ateityje rengtis ir

nuomone, valstybes tarnautojo ar darbuotojo

Siq Taisykliq 26 punkto reikalavimq, ipareigoja valstybes tarnautoj4

tvarkyis tinkamai.

VII. ELGESIO REIKALAVIMAI
29. Valstybes tarnautojai

ir darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja direkcij4 kurioje dirba.

30. Direkcijoje turi bDti vengiama triuk5mo, palaikoma dalykine darbo atmosfera, valstybes
tarnautojai ir darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.

31. Valstybes tarnautojams
ZodZius ir posakius.

ir

darbuotojams darbo metu draudLiarna vartoti necenztrinius

32. Valstybes

tarnautojams

ir

darbuotojams draudZiama
Zeminandio asmens garbg ir orumqturinio informacijqdarbo vietoje.

laikyti necenztrinio

arba

VIII. VALSTYBES TARNAUTOJU IR DARBUOTOJU ATSAKOMYBE
33. Valstybes tarnautojui ar darbuotojui, paZeidusiam Sias Taisykles, taikoma tarnybine ar
drausmind atsakomybe.

34. Valstybes tarnautojq

ir

darbuotojq tamybing ar drausminE atsakomybE reglamentuoja
Lietuvos Respublikos valstybes tarnybos [statymas ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

35. Direkcijos patvirtintos vidaus tvarkos taisykles skelbiamos direkcijos
tinklalapyje.

interneto

