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VALSTYBINIO TURIZMO DEPARTAMENTO PRIE ŪKIO MINISTERIJOS 

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos vidaus tvarkos taisyklės (toliau 

vadinama – Taisyklės) reglamentuoja Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau 

vadinama – Departamentas) vidaus tvarką, kurios tikslas – daryti įtaką Departamento valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir atliekančių vidaus administravimą (toliau 

vadinama – valstybės tarnautojai ir darbuotojai), elgesiui, skatinti geresnę darbo atmosferą ir 

reglamentuoti tarpusavio santykius bei formalizuoti elgesio normas.  

2. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos 

Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai. 

3.  Už Taisyklių įgyvendinimą atsako Departamento direktorius. 

 

II. DARBO IR POILSIO LAIKAS 

 

4. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams darbo ir poilsio laikas nustatomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu ir Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo 

valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“.  

5. Darbo laikas Departamente nustatomas 40 valandų trukmės 5 darbo dienų savaitę su 2 

poilsio dienomis.  

6. Darbas Departamente yra pradedamas pirmadieniais-ketvirtadieniais darbas 8.00 val. ir 

baigiamas 17.00, penktadienį pradedamas 8.00 val. ir baigiamas 15.45 val. Pertraukos pailsėti ir 

pavalgyti trukmė – 45 minutės, kuri nustatoma nuo 12.00 iki 12.45 val.  

Šalių susitarimu gali būti nustatytas ne visas darbo dienos ar darbo savaitės darbo laikas, 

atskiras darbuotojo ar valstybės tarnautojo darbo grafikas. Tokiu atveju šio punkto pirmoje pastraipoje 

nustatyti reikalavimai dėl darbo laiko pradžios, pabaigos ir poilsio pertraukos netaikomi. 

7. Kiekvienas valstybės tarnautojas ir darbuotojas, suderinęs su padalinio vadovu, rašytiniu 

prašymu gali prašyti pakeisti darbo laiką. Darbo laikas pakeičiamas Direktoriaus įsakymu.  

8. Darbo laikas gali būti pakeičiamas nustatant tokį grafiką: pirmadieniais-ketvirtadieniais 

darbas pradedamas nuo 7.00 iki 9.00 val. ir baigiamas nuo 16.00 iki 18.00 val., penktadieniais darbas 

pradedamas nuo 7.00 iki 9.00 val. ir baigiamas nuo 14.45 iki 16.45 val. Pertraukos pailsėti ir pavalgyti 

trukmė – 45 minutės, kuri nustatoma darbo dienomis nuo 12.00 iki 12.45 val. Šeštadienis ir 

sekmadienis – poilsio dienos. 

9. Jeigu rašytinis prašymas nėra gautas, laikoma, kad šiam tarnautojui ir darbuotojui taikomas 

darbo laiko grafikas, numatytas 6 punkte. 

10. Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda. 
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11. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi laikytis Departamente nustatyto darbo laiko 

režimo. Darbo laiko pažeidimas yra laikomas drausmės pažeidimu.  

12. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, palikdami Departamentą tarnybos ar darbo (toliau 

vadinama – darbas) tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir/arba asmenį, žymintį 

darbo laiko apskaitos žiniaraštį, ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę.  

13. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai norėdami išvykti ne darbo tikslais, turi gauti tiesioginio 

vadovo ir/arba administracijos sutikimą. Išvykimas negali būti ilgesnis nei pusė darbo dienos.  

14. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai neatvykę į darbą dėl ligos (taip pat ir susirgęs atostogų 

metu) ir iš sveikatos priežiūros įstaigos gavęs informaciją apie jam suteiktą elektroninį nedarbingumo 

pažymėjimą, apie tai nedelsdamas, t. y. pirmąją ligos dieną, informuoja savo tiesioginį vadovą ir 

darbuotoją, pildantį darbo laiko apskaitos žiniaraštį. 

15. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti 

į darbą dėl kitų nei liga priežasčių, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir 

darbuotoją, pildantį darbo laiko apskaitos žiniaraštį, ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. 

Jeigu valstybės tarnautojai ar darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti 

patys, tai gali padaryti kiti asmenys. 

16. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų siunčiamų į komandiruotę tvarką nustato Valstybinio 

turizmo departamento prie Ūkio ministerijos tarnybinių komandiruočių tvarkos aprašas, patvirtintas 

Departamento direktoriaus 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-19 „Dėl Valstybinio turizmo 

departamento prie Ūkio ministerijos tarnybinių komandiruočių tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

17. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo nuotoliniu būdu tvarką reglamentuoja, 

Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos ir 

darbuotojų darbo, kai jie atliekami kitoje nei nuolatinėje tarnybinės veiklos ar darbo vietoje (nuotolinio 

darbo), taisyklės, patvirtintos Departamento direktoriaus 2014 m. liepos 4 d. įsakymu V-145 „Dėl 

Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos ir 

darbuotojų darbo, kai jie atliekami kitoje nei nuolatinėje tarnybinės veiklos ar darbo vietoje (nuotolinio 

darbo), taisyklių patvirtinimo“. 

 

 

III. ATOSTOGŲ IR PAPILDOMŲ POILSIO DIENŲ SUTEIKIMO TVARKA  

 

18. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams visų rūšių atostogos yra suteikiamos teisės aktų 

nustatytos trukmės ir nustatytais pagrindais.  

19. Valstybės tarnautojas ar darbuotojas, prašymą suteikti jam kasmetines atostogas turi 

pateikti ne vėliau, kaip likus penkioms darbo dienoms iki kasmetinių atostogų pradžios.  

Jei valstybės tarnautojas ar darbuotojas prašymą suteikti kasmetines atostogas pateikia vėliau, 

kaip likus penkioms dienoms iki kasmetinių atostogų pradžios, prašyme pažymi, jog sutinka, kad 

darbo užmokestis už kasmetines atostogas būtų išmokėtas kartu su visu darbo užmokesčiu.  

20. Valstybės tarnautojas ar darbuotojas, prašymą jam suteikti nemokamas atostogas turi 

pateikti ne vėliau kaip prieš vieną dieną iki nemokamų atostogų pradžios. 

20. Už darbą poilsio ar švenčių dienomis mokama dvigubai, skaičiuojant nuo valstybės 

tarnautojo pareiginės algos su jam nustatytais priedais dydžio, o darbuotojams mokamas dvigubas 

darbuotojo darbo užmokestis. 

21. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų 

arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba 

sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę) ne vėliau kaip prieš vieną dieną iki 

papildomos poilsio, ar sutrumpintos darbo dienos. 

22. Prašymai dėl kasmetinių, nemokamų atostogų ir papildomų poilsio dienų teikiami per 

dokumentų valdymo sistemą doclogix (toliau – DVS) šia tvarka: 

22.1. Valstybės tarnautojas ar darbuotojas turi pateikti prašymą per DVS tiesioginiam vadovui; 

22.2. Tiesioginis vadovas gavęs pranešimą į tarnybinį elektroninį paštą, kad gautas prašymas, jį 

patvirtina arba atmeta per DVS.  



3 

 

22.3. Tiesioginiam vadovui patvirtinus prašymą per DVS personalo administravimo funkcijas, 

atliekantis valstybės tarnautojas gauna pranešimą į tarnybinį elektroninį paštą, jog turi patikrinti 

atostogų likutį ir parengti įsakymą. 

            22.4. Personalo administravimo funkcijas, atliekantis valstybės tarnautojas, parengęs įsakymą 

teikia jį pasirašyti direktoriui. 

23. Kasmetinės, nemokamos atostogos bei papildomos poilsio dienos laikomos suteiktomis tik 

tada, kai Direktorius pasirašo įsakymą dėl jų suteikimo. 

 

 

IV. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI 

 

24. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar 

apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų. 

25. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir 

gėrimų matomoje vietoje piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar 

gėrimų piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo metu. 

26. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinėti darbo 

patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip. 

27. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys 

būtų tik valstybės tarnautojui ar darbuotojui esant. 

28. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi užtikrinti, kad jiems paliekant darbo patalpas 

(kabinetus) jos būtų užrakinamos; 

29. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, 

transportą, elektros energiją ir kitus materialinius Departamento išteklius. 

30.  Departamento elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro 

įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali naudotis tik su 

darbu susijusiais tikslais.  

31. Departamento patalpose, taip pat tarnybinėse transporto priemonėse, rūkyti draudžiama. 

32. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama: 

32.1 perduoti kabineto raktus kitiems asmenims, išskyrus Departamento darbuotojus ir 

valstybės tarnautojus; 

32.2 leisti pašaliniams asmenims naudotis Departamento elektroniniais ryšiais, galiniais 

įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis. 

33. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos 

diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka tik atsakingas už tai Departamento padalinys, valstybės 

tarnautojas ar darbuotojas arba už šią veiklą atsakingas juridinis asmuo. 

34. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai naudodamiesi kompiuterine įranga privalo laikytis 

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos kanclerio 2016 m. vasario 1 d. potvarkiu Nr. 6-4 „Dėl saugaus 

elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, informacinių sistemų veiklos tęstinumo valdymo plano, 

informacinių sistemų naudotojų administravimo taisyklių ir ketvirtos kategorijos informacinių sistemų 

sąrašo patvirtinimo“ patvirtintomis Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklėmis ir 

Informacinių sistemų naudotojų administravimo taisyklėmis.  

 

V. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI 

 

35.  Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, 

dalykinio stiliaus. 

36. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, tą 

dieną nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su Departamento 

atstovavimu ar jo reprezentavimu, vieną darbo dieną per savaitę (penktadieniais ar prieššventinę dieną) 

gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.  
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37. Departamento direktorius arba jo įgaliotas asmuo, valstybės tarnautoją ar darbuotoją, 

kurio apranga ir išvaizda neatitinka šių Taisyklių 35 punkto reikalavimų, įpareigoja ateityje rengtis ir 

tvarkytis tinkamai.  

VI. ELGESIO REIKALAVIMAI 

 

38. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Departamentą, todėl 

privalo laikytis pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, nesavanaudiškumo, padorumo, nešališkumo, 

atsakomybės, viešumo ir pavyzdingumo principų. 

39. Valstybės tarnautojai, įgyvendindami savo teises bei vykdydami teisės aktuose nustatytas 

pareigas ir funkcijas, privalo laikytis Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 968. 

40. Departamente turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, 

valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais 

asmeninis. 

41. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius 

žodžius ir posakius. 

42. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio 

asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje. 

43. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi laikytis darbuotojų saugą ir sveikatą, 

priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. 

44. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi vienodai elgtis su visais žmonėmis, 

nepaisydamas tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, socialinės padėties, religinių įsitikinimų ir 

politinių pažiūrų. 

45. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama naudotis valstybės ar savivaldybės 

nuosavybe ne tarnybinei veiklai, taip pat draudžiama naudotis ir leisti naudotis tarnybine ar su tarnyba 

susijusia informacija kitaip, negu nustato įstatymai ar kiti teisės aktai. 

46. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama turėti asmeninių interesų, naudotis 

tarnybine padėtimi ir siekti naudos sau, savo šeimai, artimiesiems ar draugams, vykdant savo 

tarnybines pareigas. 

47. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi vadovautis savo veikloje visuomenės viešaisiais 

interesais, įstatymų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto. 

48. Nutraukus tarnybos ar darbo santykius, paskutinę darbo dieną asmenys privalo grąžinti 

visą jam perduotą turtą išvardinant, bet neapsiribojant: valstybės tarnautojo pažymėjimą, raktus, įėjimo 

korteles, kompiuterius, mobilaus ryšio telefonus ir kt.  

 

VII. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ 

 

49. Valstybės tarnautojui ar darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, taikoma tarnybinė ar 

drausminė atsakomybė. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę ar drausminę atsakomybę 

reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir Valstybinio turizmo departamento 

prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V-228 „Dėl Valstybinio 

turizmo departamento prie Ūkio ministerijos darbo drausmės pažeidimų tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

patvirtintas Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos darbo drausmės pažeidimų 

tvarkos aprašas. 

 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

50. Šios Taisyklės skelbiamos Departamento interneto tinklapyje.  

51. Taisykles Departamento interneto tinklalapyje skelbia personalo administravimo 

funkcijas atliekantis ar kitas, Direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas ar darbuotojas. 
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52. Departamento darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis darbo apmokėjimo sistemą 

nustato Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 23 d. 

įsakymu Nr. V-62 „Dėl Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos darbuotojų, dirbančių 

pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Valstybinio turizmo 

departamento prie Ūkio ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo 

tvarkos aprašas“. 

 

 

________________________________________ 

 

 

 


