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Vilniaus lop5elio-darZelio,,Sveikuolis,,
direktoriaus

DARBO TVARKOS TAISYKLES

BENDRoIJrSSff,yS.tAros

1' Darbo tvarkos taisykles (toliau - Taisykles) yra lokalus teises aktas, parengtas
pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau- Darbo kodekso) ir kitq norminiq teises aktq
reikaiavimus, reglamentuojantis darbuotojq priemim4 ir atleidim q, pagrindrnes darbuotojq ir
darbdavio teises, pareigas, atsakomybg, darbo relimq,poilsio laik4, etikos reikalavimus, taip pat
kitus darbo santykius reguliuojandius klausimus istaigoje.

2. Taisykles tvirtina istaigos direktore.

3' Taisykles galioja tr yra privalomos visiems istaigos darbuotojams nuo darbuotojo
idarbinimo dienos iki darbo sutarties, sudarytos tarp darbuotojo ir darbdavio, pasibaigimo arba
nutraukimo dienos.

4' Darbuotojas, sudarydamas daibo sutarti, supaZindinamas su taisyklemis
pasira5ytinai.

5' [staigos direktore (arba jos igaligtas asmuo) turi teisg pakartotinai supaZindinti
darbuotojus su Taisyklemis, jei pastebi, kad darbuotoja i aplaidiiai laikosi sirl Taisykliq
reikalavimq' Darbdavys turi parcigE pakartotinai supaZindinti darbuotoj4 pasirasytinai su darbo
tvarkos taisyklemis, jeigu jos yra keidiamos.

II SKYRIUS

DARBO SUTARTIES SUDARYMAS, VYKDYMAS, PASIBAIGIMAS

6' Darbo sutartis - darbuotojo ir darbdavio susitarimas, pagal kuri darbuotojas
isipareigoja budamas pavaldus darbdaviui ir jo naudai atlikti darbo funkcij4, o darbdavys
isipareigoja ut tarmoketi darbo uZmokesti.

7 ' Darbo sutartis sudaroma ra5tu dviem egzemplioriais, kuriq kiekvienq pasiraSo abu
sutarti pasirasantys atstovai. vienas sutarties egzempliorius iteikiamas darbuotojui, kitas lieka
darbdaviui.

8' Sudarant darbo sutarti, Balir4 susitarimu gali brlti sulygstamas isbandymas. Jis gali
buti nustatomas siekiant patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, taip pat ar sulygtas
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darbas tinka darbuotojui. I5bandymo s4lyga turi buti nustatoma darbo sutartyje. ISbandymo

terminas negali brlti nustatomas ilgesnis negu trys menesiai. I Si termin4 nera iskaidiuojamas
laikas, kai darbuotojas nebuvo darbe del laikinojo nedarbingumo, atostogq ar kitq svarbiq

prieZasdiq.

9. Priimamas i darb4 asmuo direktoriui pateikia Siuos dokumentus: pra5ym4 priimti i
darb4, nuotrauk4 dokumentams, asmens tapatybg patvirtinanti dokument4, i5simokslinim4

patvirtinandiq dokumentq kopijas fiei reikia), uZsienio valstybese i5duotq i5simokslinimo

dokumentq, legalizuotq Studijq kokybes vertinimo centre, kopijas bei dokumentq vertimus i
lietuviq kalb4 fiei tokiq yra). Jeigu darbas einant pareigds siejamas su tam tikru issimokslinimu,
profesiniu pasirengimu ar sveikatos brikle, priimamas i darba asmuo privalo pateikti t4
i5simokslinimq, profesini pasirengimq ar sveikatos buklg patvirtinandius dokumentus. Darbdavys
gali papra5yti pateikti ir kitus dokumentus - gyvenimo apra5ym4, kvalifikacijos kelimo
paZymejimus, sertifikatus, nuotraukas, privalomo sveikatos patikrinimo paZym a, arba asmens

medicining knygelg ir kt.

10. Darbo sutartis isigalioja darbuotojui pradejus dirbti.

1 1. Darbdavys leidZia darbuotojui pradeti dirbti tik tada, kai pasira5ytinai supaZindina

darbuotoj4 su darbo s4lygomis, tvark4 darbovieteje nustatandiomis darbo teises normomis.
darbuotojq saugos ir sveikatos reikalavimais,

12. PasiraSydamas darbo sutarti darbuotojas sutinka, kad teises aktq nustatyta tvarka ir
darbo santykiq valdymo tikslais darbdavys turi teisg kaupti ir valdyti darbuotojo asmens

duomenis. Informacija apie darbuotojus yra naudojama istaigos veiklos valdymo tikslais.
Informacija ir statistiniai duomenys apie darbuotojus gali buti teikiami valstybinems institucijoms,
remiantis Lietuvos Respublikos istatymais ir teises aktais bei gaws iS valstybiniq institucijq
ra5ti5k4 praSym4.

13. Kiekvienas istaigos darbuotojas yra atsakingas uZ savo asmeniniq duomenq
(Seimines padeties, vaiko gimimo, i5silavinimo, asmeniairtr dokumentq, adreso, kontalainig
asmenq ir t. t.) pasikeitimo atnaujinim4 laiku ir dokumentq, susijusiq su pasikeitimais, pristatym4

Administracijos ir personalo vadovui. Asmenine informacija apie darbuotoj4 naudojama visoms

istaigos veikloms' Teisinga informacija padeda modeliuoti darbuoiojo karjeros galimybes, matyti
tiksli4 statisting medlrag4, pritaikyti teisingas darbo ir iSejimo iS darbo s4lygas, atlygi, mokesdig

dydiir kt.

14. Darbuotojas privalo pradeti dirbti kitq po darbo sutafties sudarymo dien4, jeigu

. Salys darbo sutartyje nesusitare kitaip.

15. Iki darbo pradZios istaigos darbuotojui pateikti 5i4 informacij4:

15.1. visas darbdavio pavadinimas, kodas, registruotos buveines adresas;

I
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15.2, darbo funkciios ar vieta;

15.3. darbo sutarties is:

15'4' darbo funkcrjos ap mas arba darbo (pareigybes arbapnetgq,.profesijos,
specialybes) pavadinimas ir, jeigu nustai)'ta" - jos hierarchinis ir kvalifikacijos ar sudetingumo
lygis;

15.5. darbo pradhia;

15'6' numatoma darbo pabaiga (terminuotos darbo sutarties atveju);
15.7. kasmetiniq atostogu rrukme;

15'8' ispejimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio ar darbuotojotniciatyva;

15.9. darbo uZmokestis ir jo sudedamosios dalys, uZmokesd io uz darbqmokejimo
terminai ir tvarka;

15'10' nustatyta darbuotojo darbo dienos arba darbo savaites trukme;
15'lf informacija apie istaigoje galiojandias kolektyvines sutartis, nurodant

susipaZinimo su Siomis sutartimis tvark4,

16' Jstaigos darbuotojai dirbdami vadovaujasi Darbo kodekso, kitq norminiq teisesaktq' darbo sutarties' Sios tvarkos, pareiginir4 nuostatq, istaigoje galiojandiq vidiniq teises aktqnuostatomis.

17 ' Darbo uZmokestis vilniaus lipselio-darzelio ,,Sveikuoiis,, darbuotojams mokamasdu kartus per menesi pervedant i jq nurodytas banko atsiskaitom4sias s4skaitas. Menesio 5 d.ismokamas ne didesnis nei puses darbo uzmokesdio dydlio avansas, o menesio 20 d, _likusioji' darbo uzmokesdio dalis' vien4 kart4 per menesi darbo uZmokestis gali briti mokamas tikdarbuotojui pateikus pradym4 ra5tu.

1g' Darbo uZmokestis jstaigoje darbuotojams mokamas
pervedant i iq nurodyt4 banko atsiskaitom4sias s4skaitas,

vien4 k*tq, iki menesio 5 d.

19. Darbuotojas id darbo gari buti atleistas Darbo kodekso
tvarka: darbuotojo pareiskimu, darbdavio iniciatyv a, darbdavio varia.
terminui ir kitais Darbo kodekse numatytais atveiais.

20' Nutraukdamas darbo santykius su istaiga ar iseidamas motinystes ir vaikoprieZi[ros atostogq' ne veliau kaip paskuting darbo dien4 darbuotojas privalo visiskai atsiskaityti
su istaiga' t' y' uZpildyipaiymq apie grqlintas materialines ir kitas verty bes, gr4iinti visas turimas
darbo priemones ir patekimo i istaigos patalpas raktus.

' 21' vis4 darbiniame kompiuteryje ir tinkle saugot4 darbing informacij4 is darboiseinantis darbuotojas privalo perduoti savo tiesioginiam vadowi ar kitamjo nwodytam asmeniui(iforminama priemimo-perdavimo aktu).

nustatytais pagrindais ir'
Saliq susitarimu, suejus
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22. Prieiga prie informacijos, taip pat prie informaciniq

panaikinama paskutines darbuotojo darbo dienos istaigoje pabaigoje,

direktores paskirtas atsakingas asmuo.

taikomqjq sistemq

panaikina istaigos

III SKYRIUS

DARBO IR POILSIO LAIKAS

23, Darbuotojai privalo laikytis istaigoje nustatyto darbo ir poilsio laiko reZimo.

24.lstaigos darbuotojams nustatomas nekintandios darbo dienos trukmes ir darbo

dienq per savaitg darbo laiko reZimas, Nustatoma penkiq darbo dienq savaite (40 darbo valandq

per savaitg) su dviem poilsio dienomis (Se5tadienis ir sekmadienis).

25. Darbuotojas ir darbdavys darbo sutartyse su atskirais darbuotojais gali susitarti del

kitq darbo reZimq taikymo, kurie yra nurodyti Darbo kodekso 113 straipsnyje. Jeigu Darbo

sutartyje nera nurodytas darbo laiko reZimas, tokiam darbuotojui yra taikomas giq Taisykliq 23

straipsnyje nurodyas darbo laiko reZimas.

25.1. darbo pradlia- 06.30 val.

25.2. pret4pertrauka - 11.45-12.45 val.

25.3. darbo pabaiga- 18.30 val.

26, Svendiq dienq i5vakarese darbo dienos trukme sutrumpinama viena valanda,

i5skyrus sutrumpint4 darbo laik4 dirbandius darbuotojus.

27 ' li:J<Idtojq padejejq ir kitq darbuotojq pietq pertraukos laikas del jq darbo

specifikos nera pastows ir gali skirtis nuo kitq istaigos darbuotojq, tadia.u pietq pertrauka

suteikiama ne veliau kaip po penkiq darbo valandq ir ne trumpesne kaip 30 minudiq.

28. Logopedas dirba pagal suming darbo laiko apskaitE. Jamyra sudaromas darbo laiko
'grafikas. Grafikas sudaromas ir skelbiamas ne veliau nei likus 7 dienoms iki jo isigaliojimo. Jis

gali btlti keidiamas tik nuo darbdavio valios nepriklausandiais atvejais, ispejus darbuotoj4 priei dvi

darbuotojo darbo dienas,

29. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti ar visai negalintys atvykti i darb4, apie tai

nedelsdami, bet ne veliau kaip iki tos darbo dienos pradZios, turi informuoti savo tiesiogini vadov4

paskambinE i istaig4 telefonu (85)2416045 ir nurodyti velavimo ar neatvykimo prieZastis. Jeigu

darbuotojai apie savo velavimq ar neatvykimq del tam tikrq prieZasdiq negali praneSti patys, tai

gali padaryti kiti darbuotojq igalioti asmenys. Del laikino nebuvimo darbo vietoje del asmeniniq

prieZasdiq (daugiau nei 1 valand4) darbuotojai turi gauti savo tiesioginio vadovo Zodinileidim4.

30. Laikino darbuotojo nedarbingumo atveju darbuotojas privalo informuoti apie tai

istaigos vyr, buhalteri.

ir
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31. [staigos direktore gali skirti dirbti inius darbus tik i5imtiniais atvejais,

kurie yranustatytiDarbo kodekso 1i9 straipsnyje- Kitais atvejais vir5valandiniai darbai gali brlti

organizuojami tik gaws ra5ytini darbuotojo zutiliim4 arba ra5ytini darbuotojo pra5ym4.

Vir5valandinis darbas neturi vir5yti Darbo kodekse nustatylrl normq.

32,Per septyniq paeiliui einandirl kalendoriniq dienq laikotarpi darbuotojas negali

dirbti ilgiau kaip a5tuonias valandas virivalandiiq, nebent darbuotojas savo sutikim4 dirbti iki

dvylikos valandq virdvalandZiq per savaitg i5reik5tq ra5tu. Tokiais atvejais negali bflti pa2eista

maksimali vidutine keturiasde5imt aStuoniq valandq darbo laiko trukme per savaitg, skaidiuojant

per apskaitini laikotarpi. Maksimali vir5valandZiq trukme per metus vienas Simtas

a5tuoniasdeSimt valandu.

33.L frzrologines pertraukos pagal darbuotojo poreiki ir specialios pertraukos,

s4lygomis (lauke arba nesildomose patalpose), profesines rizikos s4lygomis, taip pat

fizini ar dideles protines itampos reikalaujanti darb4;

33 .2. savaites nepertraukiamasis poilsis;

33.3. kasmetinis poilsio laikas (Svendiq dienos, atostogos).

Specialiosios pertraukos

34. Specialiqjq pertraukq tikslas - iSsaugoti darbuotojq darbingum4, gerinti darbo

na5um4 ir kokybg, apsaugoti darbuotojus nuo nuovargio ar pervargimo, kad bttr4 iBvengta

profesiniq ligq ar nelaimingq atsitikimq darbe, ma1dtt4 galimas kenksmingq ar pavojingq darbo

aplinkos veiksniq poveikis.

3 5. Specialiosios pertraukos yra suteikiamos:

35.1. kai darbuotojas dirba lauke, kai aplinkos temperatfirayaZemesne nei -10 oC,

arba nesildomose patalpose, kai aplinkos temperat[ra Zemesne kaip +4 oC;

35.2.kai darbuotojai dirba profesines rizikos s4lygomis, taip pat dirba sunkq fizini

ar dideles protines itampos reikalaujanti darb4, arba jei pagal atlikt1 profesines rizikos vertinim4,

darbuotoj4 veikia bent. vienas profesines rizikos veiksnys, kurio dydis vir5ija nustatytqji

darbuotojq saugos ir sveikatos teises aktuose ir todel profesine rizika ivertinta kaip toleruotina.

36. Specialiosios pertraukos darbuotojams suteikiamos po 5 minutes po kiekvienq 55

darbo minudiq. Visos darbo dienos specialiqjq pertraukq trukme negali bUti trumpesne npi 40

minudiq kai darbo dienos trukme yra 8 valandos, Jeigu darbo dienos trukme yra ilgesne,

proporcingai daugiau suteikiama ir specialiqjq pertraukq Siame straipsnyje numatyta tvarka.

dirbant lauko

dirbant sunkq
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Savait6s nepeffraukiemes poilsis

37' Kasdieninio nepertraukiamo poilsio t darbo dienq (pamainq) trukme negali b1ti
trumpesne kaip 11 valandq iS eiles.

38' Esant penkiq dienq darbo savaitei poilsio dienos yra Sestadienis ir sekmadienis, o
dirbantiems pagal suming darbo laiko apskait4 poilsio dienos suteikiamos kitomis savaites
dienomis, Savaites nepertraukiamasis poilsis turi trukti ne maZiau kaip 35 valandas, bet ne maljau
kaip dvi dienas iS eiles.

Kasmetinds atostogos

39' Kasmetines atostogos pailseti ir darbingumui susigr4Zinti suteikiamos
vadovaujantis Darbo kodeksu ir atsiZvelgiant i istaigos ekonoming situacij4, veikos sezoni5kum* ir
darbo krlvius. Pagal tai sudaromi atostogq suteikimo grafikai. UZ kiekvien4 darbo laikotarpi
suteikiamos kasmetines atostogos, ne ilgesnes nei priklauso pagal faktiskai dirbt4 laikq,
Darbuotojo pageidavimu kasmetines atostogos gali buti suteikiamos dalimis. viena i5
kalendoriniq atostogq daliq negali bDti trumpesne kaip 10 (de5imt) darbo dienq.

40' Su darbdavio sutikimu darbuotojams gali bDti suteikiamos kasmetines atostogos ir
neigijus teises i jas, tadiau Siuo atveju darbdavys turi teisg atlikti isskaitas iS darbuotojo darbo
uZmokesdio isieskoti atostoginiams uZ suteiktas atostogas, virsijandias igyt4 teisg i visos trukmes
ar dalies kasmetines atostogas, darbq sutarti nutraukus darbuotojo iniciatyva be svarbiq prieZasdiq
(Darbo kodekso 55 straipsnis) arba del darbuotojo kaites darbdavio iniciatyva (Darbo kodekso 5g
straipsnis).

41. Teise pasinaudoti dalimi kasmetiniq atostogq

teisg ibent vienos darbo dienos trukmes arosrosas.

atsiranda, kai darbuotojas igauna

42' Darbo metai, uL' kuriuos suteikiamos kasmetines atostogos, prasideda nuo
darbuotojo darbo pagaldarbo sutarti pradZios.

- 
43' J darbo metams, uZ kuriuos suteikiamos kasmetines atostogos, tenkandiq darbo

dienq skaidiq iskaitomi laikotarpiai, kurie yra nurodyti Darbo kodekso 127 straipsnyje.

44'Datbuotojas privalo bent kart4 per darbo metus pasinaudoti bent 10 darbo dienq
trukmes nepertraukiamomis atostogomis. Jeigu darbuotojas pats nesinaudoja kasmetinemis
atostogomis, darbdavys turi teisg pasitilyti darbuotojui kelis laikotarpius atostogoms ir suteikia
teisg darbuotojui pasirinkti atostogq 1aik4, Jeigu darbuotojas Bia teise nepasinaudoja, darbdavys
atostogq laikq tokiam darbuotojui parenka pats.

45'Uz pirmuosius darbo metus visos kasmetines atostogos paprastai suteikiamos
' iSdirbus bent pusq darbo metams tenkandiq darbo dienq skaidiaus. Nesuejus Se5iems

nepertraukiamojo darbo mdnesiams, darbuotojo pra5ymu kasmetines atostogos suteikiamos:

45' 1. neSdioms darbuotojoms prie5 neStumo ir gimdymo atostogas arba po jr5
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45'2'tevams jq vaiko motinos ni* ir gimiil"*ro atostogq metu, pries tevystes
s:osrogas arba po jq;

45.3. darbovieteje taikonrq va os aros{ogu rneru:

45.4. mokyklq pedagoganu p i-siais darbo metais
suteikiamos mokiniq ir studentq vasaros atostogr+ meru. nepaisant to, kada
drbti toje mokykloje;

45.5. kitais darbo teises normrl nusraivtais a*,ejais.

papildomos atostogos

46' Darbuotojams uz ilgalaiki nepertraur.irr"ali darb4 toje padioje darbovie teje, uL
darb4 sqlygomis, jeigu yra nukrypimq nuo normaliq darbo s?lygq ir tokiq nukrypimq negalima
p".'=alinti, ir uz ypatingE darbq pobudisuteikiamos papildomos atostogos,

47 ' Papildomos atostogos uz ilgalaiki nepertraukiam4ji d,arbqistaigoje yra suteikiamos
ciarbuotojams, turintiems ilgesnikaip 10 metq nepertraukiamqjidarbo stalq-3 darbo dienos, o uZ
kiekvienus paskesnius 5 metus _ 1 darbo diena.

48' Papildomos atostogos uZ darb4 s4lygomis, jeigu yra nukrypimq nuo. normaliq
darbo sqlygu i' tokiq nukrypimq neimanoma pasalinti, - darbuotojams, dirbantiems toleruotinos
pro{bsines rizikos s4lygomis, remiantis profesines rizikos vertinimo duomenimis, kai sveikatai
kenksnringq veiksniq dydiiai virsiia darbuotojq saugos ir sveikatos teises aktose nustatytus
leistinus dydZius ir kai techninemis ar kitomis priemonemis jq sumaZinti iki sveikatai
nekenksmingq dydziq neimanoma,- iki 5 darbo dienq. Tikslus Biq papildomq atostogq skaidius yra
skaidiuojamas proporcingai nuo to, kiek i5 viso valandq darbuotojas dirbo tokioje aplinkoje tais
metais. uZ kuriuos suteikiamos papildomos atostogos:

48'1' jeigutokioje aplinkoje dirbtanuo 81 iki 100 proc. darbo laiko, suteikiamos 5
darbo dienos;

48'2' jeigu tokioje aplinkoje dirbta nuo 61 iki 80 proc. darbo laiko, suteikiamos 4

48'3' jeigu tokioje aplinkoje dirbta nuo 41 iki 60 proc. darbo laiko, suteikiamos 3

48'4' jeigu tokioje aplinkoje dirbta nuo 21 iki 40 proc. darbo laiko, suteikiamos 2
darbo dienos;

48'5' jeigu tokioje aplinkoje dirbta iki 20 proc. darbo laiko, suteikiamos 1 darbo
diena;

49'Papildomos atostogos uZ ypatingl darbq pobudi suteikiamos darbuotojams, kuriq
darbas ne maiiau kaip puse viso darbo laiko per metus, uZ kuriuos suteikiamos atostogos, yra

kasmetines' atostogos

Sie pedagogai pradejo

darbo dienos;

darbo dienos;
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k*iionej*. iauko s4lygomis, susijg su vaZiavim ais _ 2darbo

SKl'RIUS

50' Kiekvienam darbuotojui turi buti sudarytos tinkamos, saugios ir ,u.ruuru,

;::I#:rtJs 
darbo s4lvgos' nustatvtos Darbuotojq saus? ir sveikat4 reglamentuojandiuose

51' Darbo vietoje privaloma laikyis darbuotojq saugos ir sveikatos bei priesgaisrinessaugos instrukcijq reikalavimq' Darbdaviui atstovaujantis asmuo, darbdavio igaliotas asmuosaugai ir sveikatai' darbuotojq saugos ir sveikatos speciaristas supazindina kiekvien4 darbuotoj4 suiiais reikalavimais prie5 jam pradedant dirbti pasira5ytinai.

moketi r**t1;;:uotojai 
privalo saugoti savo sveik atq r nekenkti kitq darbuorojq sveikatai,

53' Jstaigoje' siekiant nustatyti darbo aplinkos veiksnius, garindius sukelti sveikatossutrikimus ar profesines ligas, periodiskai atliekamas darbo vietq rizikos vefiinimas.
54' Darbuotojams' dirbantiems veikiant profesines rizikos veiksniams, isduodamosasmenrnes apsaugines pr.iemones.

55, Darbuotojai, dirbantys darbus, kai pasirei5kia
gavo asmenines apsaugines priemones, privalo jas deveti.

veiksniai, nuo kuriq apsisaugoti

' 56' Da.buotojai pagal suda.yt4 ir viesai paskelbt4 grafik4 privalo pasitikrinti sveikat4.57' Darbuotojai turi imtis priemoniq skubi am prieiasdiq ir s4rygq, trukdandiq irapsunkinandiq normalq darbq, pasalinimui, apie ivykinedelsiant informuoti tiesiogini vadov4.58' DraudZiama istaigos teritorijoje ir darbo patarpose darbo ir nedarbo metu vartotialkoholinius gerimus' narkotines ar toksines medziagas, buti rr/at dirbti neblaiviems arbaapsvaigusiems nuo narkotiniq' toksiniq medziagq. Lankydamiesi istaigos dar.buotojq poilsiuiskirtuose objektuose darbuotojai privalo laikytis Siuose objektuose tartomq taisykliq reikalavimq.59' Darbuotojo neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymas atliekamasradovaujantis Transporto priemones vairuojandiq ir kitq asmenq nebraivumo (girtumo) arapsvaigimo nustatymo taisyklemis.

60. [staigos patalpose ir teritorijoje r[kyti draudziama.

' 61' Jstaigos vadovybe sudaro s4lygas darbuotojams teikti pasirllymus del darbuotojqsaugos ir sveikatos gerinimo.
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62' Gavgs xba gr4Zings istaiguls ssikloie naudojamas jam patiketas vertybes,
darbuotojas ir darbdavys Siperdavim4 iform.ina aritin-kamus priemimo-perdavimo dokumentu.

63. Darbuotojas, panaudojgs savo darLrui istaigos veikloje reikalingas kanceliarines
prekes (pvz.: popierius, raiymo priemones, pinigq priemimo kvitai, segtuvai, aplankai ir pan.),
informuoja apie tai istaigos Buhalter.ijos ir finansq skyriaus darbuotoj4.

64. Darbuotojai privalo laikytis vadinarnosios ,,Svaraus stalo" politikos, t. y. trumpam
pasitraukus iS darbo vietos ijungti slaptalodLiu apsaugot4 ekrano uZskland4, baigus d.arb4i5jungti
visas programas, i5jungti kompiuteri, ant stalo esandius dokumentus ir duomenq laikmenas sudeti i
staldius ar spintas, nebereikalingus svarbius arba konfidencialius dokumentus ir duomenq
laikmenas ne iSmesti i 5iuk51iq de1g, o saugiai sunaikinti, baigus darb4 patikrinti, ar patikimai
uidarfi.r langai ir durys, ijungti apsauging signalizacij4.

65. Darbuotojai privalo tausoti istaigos turt4, taip pat imtis reikalingq veiksmq,
siekdami uZkirsti keli4 neteisetam to turto panaudojimui, sugadinimui arba vagystei.

66' Darbuotojas privalo atlyginti vis4 darbdaviui padaryt4 turling ialq, betne daugiau
kaip io trijrl vidutiniq darbo uzmokesdiq dydZio, o jeigu turtine iala padaryta del darbuotojo
didslio neatsargumo, - ne daugiau kaip jo Se5iq vidutiniq darbo uZmokesdiq dydiio.

67. Darbuotojas privalo atryginti vrsq Larqsiais atvejais :

67.1. LaIa padarylatyd,ia;

67.2. ialapadaryta jo veikla, turindia nusikartimo poZymiq;
' 67 '3 ' iala padatyla neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotiniq, toksiniq at
psichotropiniq medZiagq darbuotojo ;

67 '4' Zala padarT4a paZeidus parcigE saugoti konfidenciali4 informacij4,
*usirarima del nekonkuravimo ;

67.5, darbdaviui padarytanetuftjne Lala.

68' Darbuotojo padaryta Zala gali b0ti i5skaitoma i5 darbuotojui priklausandio darbo
kesdio darbdavio ra5yiniu nurodymu. Tokios i5skaitos dydis negali virdyti vieno mdnesio
oroio vidutinio darbo uZmokesdio dydZio net ir tuo atveju,jeigu buvo padaryladidesne Zala.

D Vio nurodymas i5ieikoti 5i4 ilalq twi bDti priimtas ne veliau kaip per tris menesius nuo
zeic,s paai5kejimo dienos.
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NAUDOJIMOSI ELEKTRO.\N*TI: PASTU IR INTERNETU TVARKA

69' Elektroninio pasto ir intemeto resursai prikiauso istaigai ir skirti darbo funkcijoms
rrykdlai' Jstaigos darbuotojams naudojant eiektroninio padto ir interneto resursus asmeniniams
tikslams, istaiga neuZtikrina darbuotojq asmenines informacijos konfidencialumo.

70' Darbuotojai, besinaudojantys istaigos elektloniniu pastu ir internetu, atstovauja
jstaigai, todel privalo elgtis taip, kad nepaZeistq jstaigos reputacijos ir.teisetq interesq.

71' Naudojantis istaigos elektroniniu pa5tu ir internetu darbuotojui draud;iama:
71'1' skelbti istaigos mediiagq, (iskaitant, bet neapsiribojant, autoriq teises

objektus, vidinius istaigos dokumentus) internete, jei tai nera susijg su darbiniq funkcijq vykdymu;
7l'2' naudoti elektronini pa5t4 ir internet4 asmeniniams, komerciniams tikslams,

Lietuvos Respublikos istatymais draudZiamai veiklai, smeizian i,io, iieidtiandio, grasinamojo
pobrldzio ar visuomenes doroves ir morales principams priestaraujandiai inform acljai,kompiuteriq
r.'irusams, masinei piktybiskai informacijai (spam) siqsti ar kitiems tikslams, kurie gali paZeisti
istaigos ar kitq asmem+ teisetus interesus; parsisiqsti arba platinti tiesiogiai su darbu nesusijusi4
erafing' garso ir vaizdo medliagE, zaidimus ir programing irang4, siqsti duomenis, kurie yra
t$kresti virusais' turi ivairius kitus Prpgraminius kodus, bylas, galindias sutrikdyti kompiuteriniq
ar telekomunikaciniq i'enginiq bei programines irangos funkcionavim4 ir saugum4.

72' lstaiga pasilieka teisg be atskilo darbuotojo ispejimo riboti prieig4 prie atskirq
interneto svetainiq ar plogramines ilangos, tikrinti, kaip darbuotojas laikosi elektroninio pasto ir
irterneto resursq naudojimo reikalavimq informacijos apsaugos tikslais at, ttrtant incidentus.
atiduoti darbuotoiq naudoj am4 yangqtir.ti tretiesiems asmenims.

73' Visos darbo priemones (telefono aparatas, kompiuteris, kopijavimo technika ir
pan') gali buti naudojama i5skirtinai tik darbo tikslais. Darbdavys bet kada darbo metu gali tikrinti
(taip pat ir naudojant tam tikras programines (instaliuojant tam tikras butinas programas) irlar
teclmines priemones (instaliuojant vaizdo stebejimo kameras ir pan.)), ar darbuotojai nenaudoja
darbo priemoniq ne darbo tikslais. Darbo priemoniq naudojimas ne darbo tikslais vra
pripaZistamas darbo pareigq paZeidimu.
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KOMPIUTERINES trR PR.OGR{}INES IRANGOS NAUDOJIMAS

74.Yis1 istaigos informaciniq tech:rologijq ir telekomunikacijq (toliau - ITT)'techning

Lr programinE irangq uZsako ir suderings su (nurodyti atsakingo

cls'mens pareigas) vykdo pirkimus, diegia ir priZiuli IT specialistas arba IT funkcijas atliekandios

istaigos igaliotas asmuo.

75. Darbuotojams suteikiama ITT technine ii'programine yangaskirta jq tiesioginems

darbo funkcijoms r,ykdyi ar su darbo funkcijq vykdymu susijusio mokymosi tikslais,

76. Naudojantis ITT technine ir programine Fanga darbuotojui draudZiama:

76'L savaranki5kai keisti, taisyti ITT techning ir programing irang4;

76.2. naudoti IT resursus asmeninei komercinei, privadiai veiklai, Lietuvos

Respublikos istatymais draudZiamai veiklai, SmeiZiandio, ileidLianlio, grasinamojo pobudZio ar

tisuomenes doroves ir morales principams prieStaraujandiai informacijai, kompiuteriq virusams,

masinei piktybiSkai informacijai (spam) siqsti ar kitiems tikslams, kurie gali paZeisti Bqndroves

al kitu asmeml teisetus interesus;

76.3. perduoti ITT techning ir programing irang4 tretiesiems asmenims, jei toks

:erdavinias nera susijqs su darbiniq funkcijq',ykdymu ar gah bet kokiu b[du pakenkti istaigos
_ni-ie sams:

76.4' diegti, saugoti, naudoti, kopijuoti ar platinti bet koki4 neautorizuot4, neteiset4,

autoriu teises paierdLiandiq al asmening programing / kompiutering irang4;
' 76.5. naudoti irang4 neteisetai prieigai prie duomenq ar sistemq, sistemq saugumo

iikrinimui, skenavimui, kompiuterinio tinklo srauto duomenq stebej imui.

77. Krekvienam istaigos darbuotojui suteikiamas unikalus prisijungimo prie istaigos
tinklo resursq vardas ir slaptaZodis. Darbuotojas privalo saugoti suteikt4 slaptaZodi ir neatskleisti

io tretiesiems asmenims, Jeigu darbuotojui kyla pagristas itarimas, kad prisijungimo duomenys

tapo Zinomi tretiesiems asmenims, apie tai darbuotojas privalo nedelsiant informuoti tiesiogini
,"adov4 ir IT specialist4.

78' Darbuotojas privalo laikytis gamintojo nurodymq del irenginiq eksploatacijos,

rvz,, saugoti nuo stipliq elektromagnetiniq laukr4, dregmes, tiesioginiq saules spinduliq, karddio,

-ialdio poveikiq.

79. NeSiojamqjq kompiuteriq savininkai privalo ne rediau kaip kaft4 per savaitg

prisijungti prie istaigos kompiuteriq tinklo ir atnaujinti antivirusing ir kitas informacijos apsaugos

priemones, reguliariai atlikti visapusiSk4 kompiuterio patikrinim4 del virusq.
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80. UZ darbuotojams skirt4ITT technrne ir programing irang4 atsako pats darbuotojas,
:niei rekomenduojama nepalikti jos be tirkamos prie2ituos automobilyje, lektuvo bagaLineje,
".'ieibuiio kambaryje net ir trumpam laikui.

81. Esant pagristiems itarimams, kad darbuotojui suteikta prieiga prie istaigos
jr;oaienq bazi4, konfidencialios informacijos, ITT ;rangos. informaciniq ir taikomqjq sistemq ar

''ril istaigos resursq gali trukdyti kitiems istaigos darbuotojams vykdant jq darbines pareigas,
'f, tJ zaIE istaigai ar kitaip pakenkti teisetiems jstaigos interesams, prieiga prie nurodytq objektq
gali bDti laikinai apribota.

VIII SKYRIUS

DARBO ETIKA

82. Darbuotojo ir darbdavio santykiai remiasi s4Ziningumu ir abipuse pagarba.

83' Bendroves patikimumas ir reputacija remiasi istaigos darbuotojq etikos principq
.ii\,. inusi'

83'1' s4ziningas ir skaidrus bendradarbiavimas su kolegomis, partneriais ir kitais
:-inemmis. su kuriais istaigos palaiko veiklos santykius;

83,2' konstruktyvios darbo atmosferos kurimas ir palaikymas istaigoje;
83'3, profesionalus savo darbo atlikimas, pagatbakitq darbui ir pastangoms.

84' Darbuotojai negali pliimti ar duoti dovanq, siulyti ar priimti pramogq ir kitos
'ssntenirrds naudos, kuri kokiu nors bfldu galetq daryti itak4 jq veiklai, susijusiai su istaiga.' 85' fstaigos darbuotojams priimti ir teikti rcprezentacines dovanas galima, jeigu:

85'1' tai nera siuloma kaip ,paslauga uZ paslaug4", siekiant daryti ftak4 oficiatiam
r,-iksmui ar gauti netinkamos naudos;

85'2' dovanos ar vai5ingumo verte nera prabangi (t. y, jos negalima pagristai laikyti
prabanga arba privilegija gavejo atZvilgiu ir jos verte nevir5ija Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nustatltos 0,5 bazines socialines iimokos);

85'3' dovanos ar vai5ingumo verte yra pagrista ir tinkama gavejo padediai ir
:plinkybems bei progai, kuriai taiyra skirta;

85'4' dovanos ar vai5ingumo aplinkybes ir verte nesudaro nes4Ziningumo ar
retinkamumo ispridZio ir negali buti gavejo ar kitq pagristai suprantamos kaip ky5is dovanos ar
i aiSingumo teikimo metu arba veliau:

' 85'5' ankstesniq dovanq ar vai5ingumo, teiktq tam padiam gavejui, daZnumas

nesudaro netinkamumo ispridZio.
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t+' Ziniasklaidos atstovams informacij4 apie istaigos veikl4 teikia tik Vilniaus

*; 4larbuotojas atstovauti istaigai vie5oje erdveje.

5r Per dalykines keliones ar susitikimus rekomenduojama laikytis Salies ar

IX SKYRIUS

KONF''IDENCIALI INF'ORMACIJA

3!" i-sraigtrs komercinds informacijos naudojimo ir. apsaugos taisykles nustato istaigoje

Istaigos konfidencialios

'tr' Darbu'rtojai privalo saugoti istaigos konfidenciali4 informacij4, nediskutuoti ir
.-<r:ii'ei-;:i :.:s lreiiosicrns Salims, nekopijuoti ir nenaudoti Sios informacijos be leidimo tokiais

9{:' Darhuotojai turi imtis visq reikiamq priemoniq, kurias istaiga laikytq
:;fei=ic.:js lr priimtinomis. kad b[tq i5vengta neteiseto konfidencialios informaciios
:.-s-<i;lir

or
.r l,

.*-^:-.
_ . -1-,. -_-_,, i-:.

.'. ;1r,3.

In'k-us ilrcidentui.

vt

privalo vadovautis patvirtintaisistaigoje

92' Darbuotojai, kurie naudojasi bendra spausdinimo ir kopijavimo iranga, fakso
aF;araiais' asmeniskai atsako uZ svarbios verslo informacijos apsaugq ir privalo uZtikrinti, kad

-lasie dokumentai neliktq viesoje vietoje il jq nepamatytq kiti darbuotojai, istaigos svediai.
93' Konfidenciali ar su darbu susijusi informacija turi buti saugoma istaigos

-r::r'eriuose (t, y' tinkliniuose diskuose), DraudZiama nesiojamuosiuose kompiuteriuose saugoti
:ieko duot4 jstaigo s konfidenciali4 informacij 4.

X SKYRIUS

PATEKIMO I BENDROVES OBJEKTUS IR PATALPAS TVARKA

94' Raktai ir asmeninis kodas signalizacij at yra vieninteles priemones (toliau -
'Kodas), suteikiandios teisg patekti i istaigos patalpas darbuotojams, dirbantiems budejimo reZimu
il pagal i5 anksto sudarytus darbo grafikus. DraudZiama perduoti savo Kodq kitam asmeniui,
naudotis svetimu Kodu.
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uotojus ir svedius i istaigos paralpas ileidzia Administracijos skyriuje
o iq nesant, Priimamajame tuo metu esantys darbuotojai. Svedi4 ileidgs

istaigos darbuotoi?, pas kuri atvyko svedias. [staigos darbuotojas

-E i4 ir yra atsakingas uZ vis4 svedio buvimo laik4 istaigos patalpose.

iems mokymams istaigos patarpose irengtose mokymq klasese

i ileidzia Renginiq koordinatorius ar Renginiq vadovas, registruodamas

U asmenll patekimas i istaigos patalpas.

XI SKYRIUS

rs IMAI IR PAGERINIMAI

ai.

XII SKYRIUS

D UOTOJU SKATINIMAS

. Eq. {-2 g darho pareigq vykdym4, nasq darb4, geros kokybes produkcij4, ilgalaiki

XIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

100' Siq taisykliq paZeidimas bus laikomas darbo pareigq paZeidimu, uz kuri vra
omybe, numatyta Darbo kodekse.

' 101' Taisykriq reikaravimq vykdymas yra privalomas,

1G2' Su Taisyklemis ir jq pakeitimais darbuotojai supaZindinami pasirasytinai.
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atstovo, darbo tarybos atstovo vardas, pavarde, para5as)


