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čiu Informacinės visuomenės plėtros

Informacinės visuomenės plėtros

vidaus tvarkos taisykles, patvirtintas
Respublikos

Vyriausybės

visuomenės plėtros

direktoriaus 2006 m.

rugpjūčio

31 d.

įsakymu

komiteto prie Lietuvos

Nr. T-89

komiteto prie Susisiekimo ministerijos vidaus tvarkos

(kartu su 2010 m. liepos 2 d.
m. balandžio 20 d.

komiteto prie Susisiekimo ministerijos

įsakymu

įsakymu

Nr. T-149, 2010 m. gruodžio 31 d.

Nr. T-46, 2011 m. gruodžio 29 d.

įsakymu

"Dėl Informacinės

taisyklių

įsakymu

patvirtinimo"

Nr. T-306, 2011

Nr. T-248):

1. Išdėstau 7 punktą taip:
,,7. Komiteto

valstybės

tarnautojai ir darbuotojai, palikdami

(toliau - darbas) tikslais, turi apie tai informuoti savo
bei

trukmę. Norėdami

išvykti ne darbo tikslais,

sutikimą.

tiesioginio vadovo

Komiteto

valstybės

elektroninio pašto kalendoriuje išvykimo
valstybės

kitus

trukmę

tiesioginį vadovą

valstybės

tarnybos ar darbo

ir nurodyti išvykimo

ir

vietą.

tikslą

tarnautojai ir darbuotojai turi gauti

tarnautojai ir darbuotojai privalo

pažymėti

savo

Elektroninio pašto kalendoriuje Komiteto

tarnautojams ir darbuotojams taip pat privaloma

įvykius, dėl kurių valstybės

Komitetą

žymėti

atostogas, komandiruotes bei

tarnautojai ir darbuotojai laikinai negali

būti

darbo vietoje."

2. Išdėstau 9 punktą taip:
,,9.
gėrimus,

Valstybės

tarnautojams ir darbuotojams draudžiama darbo metu vartoti alkoholinius
būti

narkotikus, toksines medžiagas,

neblaiviems ar apsvaigusiems nuo

narkotikų

ar

toksinių medžiagų."

3. Papildau 13 1 punktu:
,,13 1. Valstybės tarnautoj ai ir darbuotoj ai, nukentėj ę nuo nelaimingo atsitikimo darbe,
nedelsdami Gei pajėgia) apie tai privalo pranešti tiesioginiam vadovui ir darbuotojui, atsakingam už
darbuotojų saugą
atsitikimą,

ir

sveikatą

darbe. Kiti

valstybės

apie tai praneša tokia pat tvarka.

tarnautojai ar darbuotojai,

Nelaimingų atsitikimų

matę nelaimingą

tyrimai vykdomi vadovaujantis

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu (Žin., 2003, Nr. 70-3170) ir
Nelaimingų atsitikimų

darbe tyrimo ir apskaitos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118 (Žin., 2004, Nr. 136-4945)."
~v~·'t,\

5. Papildau 27 1 punktu:
,,27

1

Šių taisyklių privalo laikytis kiekvienas Komiteto valstybės tarnautojas ir

.

darbuotojas. Komiteto administracijos
laikomasi šiose taisyklėse

padalinių

vadovai atsako už tai, kad

jų

padaliniuose

būtų

nustatytų reikalavimų."

Rytis Kalinauskas

Direktorius
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