
MAZETKTU LorSELIo-DARZELTo,,LTNELIS"
DARBO TVARKOS TAISYKLES

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. MaZeikiq lop5elio-darlelio ,,Linelis" (toliau- DarZelis) darbo tvarkos taisykles
(toliau - Taisykles) reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Svietimo istatyno,
darbuotojq saugos ir sveikatos istatymo ir kitq teises aktq, reguliuojandiq darbo santykius,
nuo statq darb 9 tvarko s klaus imai s I gyvendinim q D ar Zely j e.

2. Sios Taisykles privalomos visiems asmenims, dirbantiems pagal darbo sutarti su
DarZeliu.

3. DrZelyje laikomasi darbuotojq lydiq lygybes ir nediskriminavimo principq:
3 . 1 . priimant i darb4 taikomi vienodos atrankos kriterijai ir sElygos;
3.2. sudaromos vienodos darbo s4lygos tobulinti kvalifikacij4, siekti profesinio

tobulejimo, igyti praktines darbo patirties;
3.3 naudoja vienodus darbo vertinimo kriterijus ir vienodus atleidimo i5 darbo

kriterijus;
3.4. imasi priemoniq, kad darbuotojas darbo vietoje nepatirtq smurto ir patydiq;
4. Visi DarZelio darbuotojai yra atsakingi uZ emoci5kai saugios ugdymo (si) aplinkos

puoselejim4 ir reagavim4 i smurtqlir patyilas pagal DarZelio nustatyt4 tvark4:
4.1. darZelis puoseleja bendruomeni5kum4 ir pozityvias vertybes: mandagum4,

paslaugum q, pagarb q, p asitikej im4, rflpe sti kitai s, lygiatei si 5kum4 ir kt.

II. DARZELIO VALDYMAS IR UGDYMO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

5. DarZelio, kaip darbdavio, teises ir pareigas igyvendina direktorius. Jis turi teisg
pagal kompetencij4 dali savo teisiq ir pareigq perduoti vienam ar keliems asmenims, kurie atsako
uZ Siq teisiq ir pareigq igyvendinim4.

6. DarZelio darbuotojq veiklos funkcijos pateiktos pareigybiq apra5ymuose, kurie
tvirtinami direktoriaus fsakymu. Darbuotojai asmeniSkai atsako uZ savo funkciiq vykdym4 ir
kokybi5k4 savo darbo atlikim4.

7 . DarLelio veikla organizuojama pagal metq veiklos plan4, strategini plan4 ir mokslo
metq ugdymo veiklos plan4 (suderinti DarZelio taryboje).

8. DarZelio direktoriaus isakymu sudarytos darbo grupes rengia ir vykdo projektus,
organizuoja prevencing veikl4, rlpinasi vaiko gerove, atlieka veiklos stebesen4 ir isivertinim4:.

9. DarZelio veiklos isivertinimo sritis, atlikimo metodik4 pasirenka DarZelio taryba. Ji
anahzuoja isivertinimo rezultatus ir priima sprendimus del veiklos tobulinimo.

10. Direktorius teikia DarZelio bendruomenei ir tarybai svarstl,ti metq veiklos
ataskait4.
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11. DarZelyje ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis MaZeikiq lop5elio-

darZelio,,Linelis" ugdymo(si) programa.
12. Rengiant programos ugdymo turini ir parenkant jo igyvendinimo budus bei

metodus, siekiama formuoti harmoning4 asmenybg, iSsaugant jos individualum4, kr)rybi5kum4 ir
gebejimq ugd)4alQ.

13. Pagrindinis ugdymo metodas Zaidybinis, orientuotas ivaiko kompetencijq ugdym4,

ikuri integruojamos tautinds, pilietines ir kitos vertybes.

14. Tevams pageidaujant,DarLelyje organizuojama papildomas vaikq ugdymas (veikla

bfireliuose).
15.DarLelyje ugdomi I - 6 metq ikimokyklinio amZiaus vaikai'
16. Vaikai i istaigq priimami tevams (vaiko globejams, rhpintojams) pateikus pra5ym4,

vaiko gimimo ira54 ir vaiko sveikatos paZymejim4.
17 . DarLeho grupes komplektuoj a direktorius.
18. Vaikq grupes komplektuojamos to paties amZiaus vaikq arba gretutinio amZiaus

(suformuoi ant mi5rias).
19. Vaikui i5vykus metq eigoje, ijo vietE priimamas kitas eileje esantis vaikas.

20. Specialiqjq poreikiq vaikai i lop5elio-darLeho bendroio ugdymo grupes priimami

pateikus pedagogines - psichologines tarnybos iSvadq apie vaiko raidos bDklg ir rekomendacijas

apie tolesni vaiko vystym4si.

III. KASDIENIS VAIKU PRIEMIMAS I DARLNTT,DARBUOTOJV
VEIKSMAI VAIKUI SUSIRGUS

21. Atvestus i istaig4 vaikus kiekvien4 ryt4 priima ir veliau jq buvimo DarZelyje metu

stebi, atsako uZ vaikq saug4 ir ugdym4 grupes aukletojas.
22. Dienos eigoje vaikui susirgus DarZelyje:
22.L artkletojas nedelsdamas apie vaiko sveikatos bUklg informuoja vaiko tevus ir

DarZelio administracij 4;
22.2. vaikas paguldomas ramioje erdveie ir stebimas iki atvyks vaiko tevai;

22.3 . esant b[tinumui kviediama greito.i i medicinos pagalba;

22.4. draudltama vaikui duoti vaistus.

23.Tevai privalo pasiimti vaik4 i5 DarZelio:
23.1. jeigu vaikas kar5diuoja, skundZiasi skausmu, viduriuoja, vemia, [miai kosti, yra

pfilingq i5skyrq i5 nosies arba apLiirq metu randama uteliq ar glindq;
23.2. vaiko liga riboja jo dalyvavim4 grupes veikloje;
23.3. vaiko b[He reikalauja didesnes darbuotojq kompetencijos ir demesio, negu jie

gali suteikti, nepaZeisdami kitq vaikq interesq;

23.4. vaiko liga kelia pavojq kitq vaikrl ir darbuotojq sveikatai

IV. DARBO IR POILSIO LAIKAS

24. Lop(elio-darZelio 10,5 valandq dirbandiose vaikq grupese nustatyta darbo pradLta

7 .30 val., darbo pabaiga - 18.00 val.
25. Darbuotojams poilsio laikas nustatomas vadovaujantis LR Darbo kodeksu,

Vyriausybes nutarimais, kitais teisiniais aktais. Derinant darbuotojq poilsio laik4 su Svendiq

dienomis, poilsio dienos gali blti perkeltos atskiru Vyriausybes nutarimu.

26. Direktoriui, direktoriaus pavaduotojui ugdymui, direktoriaus pavaduotoiui [kio
reikalams, vyr. buhalteriui nustatlta 40 valandq trukmes 5 darbo dienq savaite ir dvi.poilsio
dienos'Darbodienostrukme8va1andosir0.30min'pietqpertrauka.

27 . A*letojq padejejoms nustatyta 40 valandq trukmes 5 darbo dienq savaite ir dvi

poilsio dienos. Darbo dienos trukme 8 valandos ir 2 valandq pietq pertrauka.
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28. Grupiq aukletojams, priesmokyklinio ugdymo pedagogams, logopedui, meninio

ugdYmo
pedagogui nustatyta 5 darbo dienq savaite ir 2 poilsio dienos. Minetiems pedagogams

kontaktiniq ir papildomq valandq per savaitg skaidius nustatomas vadovaujantis Lietuvos

Respublikos Svietimo ir mokslo ministro patvirtintu ,,Svietimo istaigq darbuotojq ir kitq istaigq
pedago giniq darbuotojq darbo apmokej imo tvarkos apra5u".

29. {staigos pedagogai papildomas valandas panaudoja vadovaudamiesi MaZeikiq

top5elio - darLelio direktoriaus isakymu ,,Del darbq, atliekamq netiesioginio darbo su vaikais

laiku, s4raSo patvirtinimu" ;

30. Vyr. slaugytojui nustaty.ta 38 valandq trukmes 5 darbo dienq savaite ir dvi poilsio

dienos. Darbo dienos trukme 7.36 valandos ir 0.30 min. pietq pertrauka.

31. Sargai dirba pamainomis, pagal sudaryt4 darbo grafik4, taikoma mdnesio sumine

darbo laiko apskaitu. Nut tinis darbas nuo 22.00 iki 6.000 val. Svendiq dienomis mokamas

dvigubas valandinis ikainis. UZ naktinf darb4 mokamas 50 proc. priedas.

32. Aptamaujandiam personalui nustatyta 8 val. darbo diena ir 0.30 minudiq pietq

pertrauka.
33. Darbuotojams, dirbantiems nepiln4 darbo dien4 pietq perlrauka neskiriama.

34. Kiemsargiams skiriamos specialiosios 10 minudiq pertraukos, periodiSkai kas

pusantros valandos, kai lauke temperatlra Zemesne kaip -10 'C'
35. Specialiosios pertraukos (pagal poreikineilgiau 10 min.) skiriamos darbuotojams

dirbantiems su kompiuterine technika (vyr. buhalteriui, direktoriaus pavaduotojui ugdymui,

direktoriaus pavaduotoj ui [kio reikalams, vyr. slaugytoj ai).
36. Pertraukos pavalgyti ir pailseti (i darbo laik4 neiskaitomos) trukme nuo 0.30 val.

iki 2.00 val. (Specialiqjq pertraukq trukme 10 min., iskaitoma i darbo laik4). Dirbant 8 valandq

darbo dien4 specialiosios 10 minudiq pertraukos skiriamos periodi5kai kas 1 val. nuo darbo su

kompiuterine technika pradZios.

37,Darbo (pamainq) grafikai yra skelbiami viesai istaigos informaciniuose stenduose

ne veliau kaip prie5 dvi savaites iki Sir+ grafikq isigaliojimo. Darbo grafikus sudaro:

nepedagoginiams darbuotojams- direktoriaus pavaduotojas [kio reikalams, pedagogams -
direktoriaus pavaduotoj as ugdymui.

38. Darbuotojai privalo dirbti darbo (pamainq) grafikuose nustatytu laiku.
3g.DraudLiama grupes aukletojui, prie5mokyklinio ugdymo pedagogui, virejui

pasitraukti iS darbo tol, kol atvyks ji pakeisiantis darbuotojas. Jam neatvykus, apie tai bfitina
pranesti kuruojandiam vadovui (direktoriaus pavaduotojui ugdymui, direktoriaus pavaduotoiui

lkio reikalams, vyr. slaugytojai), kurie privalo nedelsiant imtis atitinkamq priemoniq.

40. Darbuotojas del svarbiq prieZasdiq norintis i5eiti i5 darbo anksdiau arba pasikeisti

pamainomis, privalo ra5ti5kai informuoti savo padalinio vadov4 (direktoriaus pavaduotoj4

ugdymui, direktoriaus pavaduotoj4 [kio reikalams, vyr. slaugytojai), o jiems nesant - direktoriq)

ir gauti sutikim4.
41. Darbuotojai, palikdami istaig4 darbo tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesiogini

vadov4 arba direktoriq ir nurodyti i5vykimo tiksl4 bei trukmg. Noredami i5vykti ne darbo tikslais,

darbuotoj ai turi gauti direktoriaus sutikim4.
42.Darbas virs nustatytos darbo trukmes nelaikomas virSvalandiniu darbu, o laikomas

papildomu darbu pagal terminuot4 ar laikinEi4 darbo sutarti.
43. Ne visas darbo dienos arba darbo savaites darbo laikas gali bDti nustatomas

Lietuvos Respublikos Darbo kodekse numatytais atvejais'
44. Darbuotojas, netekgs darbingumo, apie tai turi prane5ti lop5elio-darZelio

direktoriui, pateikdamas Neigaliojo paZymejim4 bei Neigalumo ir darbingumo nusJatymo

tarnybos prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos I5vad4 del darbo pob[dZio ir sqlygq.

45. Kai del kokios nors prieZasties darbuotojas negali atvykti I darb4laiku, jis privalo
pries vien4 valand4 iki darbo pradZios apie tai informuoti lop5elio-darZelio direktoriq arba

direktoriaus pavaduotoj4 ugdymui, direktoriaus pavaduotoj4 lkio reikalams ar vyr. slaugytojai.
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46. Susirgus, darbuotojas privalo nedelsiant ispeti lop5elio-darZelio administracij4'

4T.Darbiotojui del ligos neatvykus i darb4, lopSelio-darZelio vyr. buhalteris per

elektroning draudejtl aptarnauiiro sistem4 patikrina, ar darbuotoias kreipesi i gydytoj4' ?r

isduotas nedarbingurno p-y-ejimas bei pasiiikslina darbuotojo nedarbingumo laikotarpi ir apie

tai informuoja direktoria,rs puruduotoj4 ugdlmui ar direktoriaus pavaduotoj4 lkio reikalams'

+S. Vyt<Oamas i darb4 ar iS'darbo, pertrauktl pavalgyti ar pailseti metu bei b[damas

komandiruotese, darbuotoj as privalo laikytis saugaus eismo taisykliq'

49. Nelaimingas atsitikimas put.ti.,i i darba ar i5 darbo laikomas tada, jei darbuotoias

namo ar i darbq vyko iprastu mar5rutu nuo jo nenukrypstant'

50. Lop5elio-d*Z.1io darbuotojai ir vaikai turi teisg darbo dienomis brlti patalpose nuo

6.30 val. iki 19.00 val'
5 i. Vykstant lop5elio-darZelio renginiui/iams jo/jq laikas derinamas su lop5elio-

darZelio direktoriumi.

V. DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBAIR DARBO SUTARTIES PASIBAIGIMAS

52. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui priimamas i darb4 konkurso budu'

53. pedagogus ir kitus darLuoto]rN i paieigas (darb4) priima, perkelia i kitas pareigas

(darb*) ir atleidLia is pareigq (darbo) oirettoiius vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo

kodeksu, kitais darbo santykius reglamentuojandiais istatymais ir norminiais aktais' Pretendentai i

darb4 gali blti atrenkami asmeninio pokalbio bldu'
54. priemimas i darb4 iforminamas raSytine darbo sutarlimi dviem egzemplioriais'

Darbo sutartyje susitariama del darbo funkcijos, darbo apmokejimo ir darbovietes' Darbo sutartis

isigalioja darbuotojui pradejus dirbti, pries tai pasirasltinai supaZindinus darbuotoj4 su darbo

,4iygo-ir, tvarka darUovieteje, darbuotojr+ saugos ir sveikatos reikalavimais'

55. priimami i darba darbuotojai privalo nustatl'ta tvarka pasitikrinti sveikat4, pateikti

higienos Ziniq ir fir.or pagalbos igijimo ir atestavimo paLymejimus ir kitus istatymuose

numatytus dokumentus. y,

56. Darbuotojai supaZindinami su DarZelio nuostatais, Siomis taisyklemis

(pasirasytinai), kitais darbui reilalingais dokumentais, turi i5klausyti (kuriems tai privalu) visq

rfisiq instruktavimus, susipaZinti su iarbuotojq saugos ir sveikatos instrukcijomis, pareigybes

apra5ymu (PasiraSYtinai).
57, Oirektorius ar darbuotojas turi teisg nutraukti darbo sutarti pagal Lietuvos

Respubliko s darbo kodekse galioj andius istatymus
5g. Atleidimo diin4 privaloma pitnai atsiskaityti su darbuotoju. Atleidimo diena

laikoma paskutine darbo diena'

VI. DARBO UZMOKESdIO APSKAIdIAVIMO IR
APMOKEJIMO SISTEMA

59. Darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis, darbo apmokejimo s4lygos ir dydZiai

apskaidiuojami vadovauj*tir zotz m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybes ir

savivaldybiq istaigq darLuotojq darbo apmokejimo istatymu Nr' XIII-198 ir Lietuvos

Respubliko s vyriausybes nustatyta minimalia menesine al ga.

60. Darbuttojq darbo uZmokesti sudaro:

60.1. pareigine alga (menesine alga - pastovioji ir kintamoji arba pastovioji dalis);

60.2. prieriotos riZ papildom4 OaiUa ar papildomq pareigq ar uZduodiq atlikim*;

60.3. premijos (vien4 kart4 pei metus utlihr ypad warbias vienkartines uZd-r.rotis, arba

labai gerai ivertinus dLbuotojo'prae.lusiq kalendoriniq metq veikl4. Premijos negali vir5yti

darbu-otoj ui nustatytos parei gines al gos pastovio sio s dalie s dydZio'
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61. Darbuotojq, iSskyrus darbininkus, pareigines algos pastovioji dalis nustatoma

pareigines algos koeficientais.
62. D arbininkq pareigines al go s pastovioj i dali s nustatoma minimaliosios menesines

algos dydZio.
63. Darbuotojo pareigines algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje.

64. Darbuotojo pareigines algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praeiusiq

metq veiklos vertinimo pigaldarbuotojui nustatytas metines veiklos uZduotis, siektinus rezultatus

ir jq vertinimo rodiklius. Pareigines algos kintamoji dalis skiriama vieniems metams,

atsiZvelgiant i istaigai darbo uZmokesdiui skirtas le5as.

65. Darbininkams pareigines algos kintamoji dalis nenustatoma.

66. priemokos skiriamos direktoriaus isakymu uZ papildomq darbo krlvi, papildomq

pareigq ar uZduodiq atlikimq nenustatytq pareigybes apraSyme ir suformuluotq ra5tu. Priemoka

gati siekti iki 30 procentq pareigines algos pastoviosios dalies dydZio'

67.tJL darbqsvenfiq dien4 mokamas ne maZesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo

uZmokestis.
6g.TJi.darb4 naktimokamas ne maZesnis kaip pusantro darbuotojo darbo uZmokesdio

dydZio uZmokestis.
69. Darbo uZmokestis darbuotojams mokamas du kart per menesi, pervedant ijq

asmenines s4skaitas, esandias AB SEB banke. Vien4 kartq per menesi darbo uZmokestis

mokamas tik darbuotojui pateikus pra5ym4 ra5tu.

7 0, Kartqper menesi ra$tu arba elektroniniu bldu darbuotoj ui pateikiama informaci I a

apie jam apskaidiuotas, ismoketas ir i5skaidiuotas sumas ir apie dirbto darbo laiko trukmg.

71. Duomenys apie atskiro darbuotojo darbo uZmokestiteikiami ar skelbiami tik

istatymq nustatytais atvejais arba su darbuotojo sutikimu'

vrl. ATOSTOGOS IR JU SUTEIKIMO TVARKA

T2.Kasmetines atostogos darbuotojams suteikiamos bent kart4 per darbo metus' Viena i5

kasmetiniq atostogq daliq negali b[ti trumpesne kaip desimt darbo dienq.

li.VZpirmuosius darbo metus visos kasmetines atostogos suteikiamos i5dirbus bent

pusg darbo metams tenkandiq darbo dienq.

T4.U1antruosius ir paskesnius darbo metus kasmetines atostogos suteikiamos bet

kuriuo metq laiku. Kasmetiniq atostogq suteikimo eile derinama darbo taryboje, atsiZvelgiant i

darbuotojq pageidavimus (prioriteto tvarka).

7S. Oarbuotojams suteikiamos ne maZiau kafp dvidesimt darbo dienq kasmetines

atostogos. Atostogos ikaidiuo;amos darbo dienomis. Svendiq dienos i atostogq tiukmq

neiskaie iuojamos.' 
76. pedagoginiams darbuotojams, kuriq darbas susijgs su didesne nervine, emoclne,

protine itampa ir prJfesine rizika, sutlikiamos iki keturiasdesimt vienos darbo dienos pailgintos

kasmetines atostogos.
7 7 .Neigaiiesiems darbuotoj ams suteikiamos dvidesimt penkiq darbo dienq kasmetines

atostogos.
7B.UZ ilgalaiki nepertraukia-qi darbo staZq toje padioje darbovieteje suteikiamos

papildomos atostogos. Papildomq atostogq trukmg ir tvark4 nustato Lietuvos Respublikos

Vyriausybe
79. Kasmetiniq atostogq grafikai sudaromi iki einamqiq metq geguZes 1 dienos' '

Tvirtinami direktoriaus'isakymu.
80. Atostoginiai i5mokami ne veliau kaip paskuting darbo dien4 prieS kasmetiniq

81. Darbuotojo atskiru pra5ymu, suteikus kasmetines atostogas, atostoginiai mokami

iprasta darbo uZmokesdio mokejimo tvarka'



VIII. DARBO ETIKA, DARBUOTOJU ELGESIO REIKALAVIMAI

82. Siekiant, kad vaikq DarZelis turetq ger4 vard4, turi bUti uZtikrinta darbo drausme,

maksimalus demesys vaikams ir auk5ta bendravimo ir bendradarbiavimo kultura.

83. DarZelio darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja istaig4, kurioje dirba.

84. Darbuotojai turi blti tvarkingos iSvaizdos, jrl apranga - Svari, tvarkinga, dalyki5ka

ir prakti5ka. Patogi ivairiai ugdymo veiklai organizuoti'
85. DarZelyje turi blti vengiama triukSmo, palaikoma profesine darbo atmosfera,

darbuotoiai turi dirbti jiems skirtose darbo vietose, neuZsiimti pa5aliniais ar asmeniniais reikalais,

pagarbiai elgtis su ugdytiniais, tevais ir vieni su kitais.
S6. Oarbuotojai turi laikyis valstybines kalbos reikalavimq, DarLelyje su vaikais,

kolegomis ir kitais asmenimis bendrauti tik valstybine kalba.

81. Aukletojas, aukletojo padejejas ir kiti specialistai tiesiogiai dalyvauiantys ugdymo

procese kiekvien4 dienq uZtikrina saugi4, emoci5k4 ir rami4 ugdymo (si) aplink4 fvairiose
erdvese: grupeje, sporto-muzikos saleje, Zaidimq aik5telese, edukaciniq i5vykq metu, ypad vaikq

miego metu.
88. Aukletojas prisiima atsakomybg, kad i grupg bltq priimamas tik sveikas vaikas. Po

ligos vaikas priimamas tik su gydyojo i5duotu paZymejimu apie vaiko sveikatos bDklg'

89. DarZelio grupese dirbantys darbuotojai privalo nuolat stebeti kiekvieno vaiko

sveikatos b[klg, daug demesio skiriant naujai atvykusiam vaikui adaptacijos laikotarpiu.

DraudZiamos bet kokios fizines bausmes.

90, DraudZiama palikti vienus vaikus grupeje, sporto-muzikos saleje, lauko Zaidimq

aik5teleje ir kitose erdvese bei miegandiq vaikq grupeje.

91. Neleistini ilgi pokalbiai telefonu asmeniniais klausimais darbo metu.

92. DarZelio darbuotoj ai Privalo :

92.1. dirbti dorai ir s4Ziningai, laikytis darbo drausmes, nevirsyti suteiktq pareiginiq

igaliojimq; Nesinaudoti inventoriumi skirtu vaikq veiklai (sedeti ant vaikq lovos, spinteles ir kt.

inventoriaus grieZtai draudZiama)
92.2. nesinaudoti inventoriumi skirtu vaikq ugdymo reikmems (sedeti ant vaikq lovos,

spinteles ir kt. inventoriaus grieLtai draudZiama);

92.3. laiku ir tiksliai rykdyti DarZelio administracijos nurodymus, visada turi bUti

atidfls vaikams, mandagls vaikq tevams (globejams, rDpintojams) ir kitiems asmenims;

92.4. savitarpio santykius gristi supratimo, tolerancijos, geranori5kumo ir abipuses

pagarbos principais;
g2.5.laikytis darbuotojq saugos ir sveikatos reikalavimq, darbo priemones naudoti

pagal instrukcijas, tausoti istaigos turt4;
92.6. laiku informuoti DwLelio administracij4 apie situacij4 darbo vieto.se ar kitose

istaigos vietose, kuri, jq isitikinimu, gali kelti pavojq darbuotojq ar vaikq saugai ir sveikatai, taip

pat apie darbuotojq ar vaikq saugos ir sveikatos reikalavimq paZeidimus, kuriq patys pa5alinti

negali arba neprivalo;
92.7. imtis priemoniq pagal galimybes bei turimas Zinias pa5alinti prieZastis, galindias

sukelti traumas, umius apsinuodijimus, avarijas, apie tai nedelsiant informuoti direktoriq arba

direktori aus pavaduotoj q admini s tr acij ai ir [kiui ;

92.8. pasivaik5diojimq metu savavali5kai nesujungti kelias vaikq grupes ir nesikalbeti

su kolegomis, palikus vaikus vienus;
92.9. ateiti i darb4 ir iSeiti i5 jo nustatytu laiku, kuris nurodytas darbo grafikuose.

Valgyti savo darbo vieioje arba tam skirtoje patalpoje;

92.10. saugotiDarLelio komercines paslaptis, neatskleisti tarnybiniq paslapdiq ar kitos

konf,rdencialaus pobldZio informacijos, kuri gali pakenkti istaigos veiklai'
93 . DarLelio darbuotoj ams draudZiama:
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93.1. darbo metu vartoti alkoholinius gerimus, kitas toksines ar narkotines medZiagas,

blti neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotiniq, toksiniq medZiagq ar medicininiq preparatq.

93.2. rtkyti, tureti tabako ir elektroniniq cigarediq DarZelio patalpose ir teritorijoje;

93.3. savo nuoZifrra, be administracijos leidimo, keisti darbo grafik4 ar trumpinti darbo

pamainos laik4;
93.4. ilginti ar trumpinti vaikq maitinimo
93.5. palikti vaikus be prieZi[ros;
93.6. vaikq ugdymui skirt4 laik4 naudoti

darbus;

gerimus.

intervalus;

asmeninems reikmems arba dirbti pa5alinius

93.7. atidnoti vaikus neblaiviems asmenims ir maZamediams (I - II klasiq) vaikams.

94. DarLelyje ir jo teritorijoje draudZiama vartoti, tureti ar kitaip perduoti energinius

95. Darbuotojui draudhiarta patiketi ar uZleisti savo darbo viet4, darbo priemones,

pareigq vykdym4 kitam asmeniui.- 
96. Kiekvienas darbuotojas privalo tausoti istaigos turtq, saugoti darbo priemones,

naudojamus irenginius ir irankius, nenaudoti istaigos turto savanaudi5kiems tikslams, neleisti jq

grobstymo ir gadinimo.
97, Visi darZelio darbuotojai privalo laikl.tis nustatytq prieSgaisrines saugos

reikalavimq. Zinottgaisro gesinimo priemoniq laikymo vietas, Zmoniq evakavimo kelius, moketi

praktiSkai panaudotl gaisro gesinimo priemones. Nepalikti patalpose be prieZi[ros ijungtq

elektros Sildymo ir kitq elektros irenginiq bei prietaisq

98. Darbo dienos pabaigoje virtuves ir grupiq darbuotojai privalo apZilreti naudotas

patalpas, iSjungti elektros prietaisus, patikrinti, aI nera pavojaus kilti gaisrui'

99. Darbuotojas, iSeinantis i5 patalpq paskutinis, uZdaro langus, uLraktna duris' Patalpq

raktus gali tureti tik tie 
-darbuotojai, 

kurie betarpi5kai jose dirba. Perduoti raktus kitiems asmenims

draud1iama, iSskyrus atvejus, kada tai daryti nurodo direktorius arba jo igaliotas asmuo'

99.1. fiekvien4 dien4 darZelio administracijos budintis darbuotojas 17.30 val. perduoda

budejim4 sargui.
100. Be direktoriaus leidimo arba jo igalioto asmens, draudZiama pa5aliniams

asmenims naudotis DarZelio organizacine technika (telefonais, kopijavimo aparatais,

kompiuteriais ir pan.). DarZelio darbuotojai turi uztikrinti, kad pa5aliniai asmenys negaletq

susipaZinti su istaigos informacija. DraudZiama pa5alinius asmenis palikti vienus patalpose ar

leisti ivaikq grupes.
10i. Valstybiniq institucijq pareiglnams bet kokia informacija teikiama tik su

direktoriaus arba jo igalioto asmens Zinia.

IX. DARBUOTOJU SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS

lO2, UL gerai atlikt4 darbq, veikl4 ar veiklos rezultatus paskatinti darbuotoj4, iSmokant

premij4. premijos'negali vir5yti darbuotojui nustatytos pareigines algos pastoviosios dalies

dydZio. Jos skiriamos nevir5ijant DarZeliui darbo uZmokesdiui skirtq le5q'

103. premija gali b[ti neskiriama, jeigu darbuotojas per paskutinius Se5is .menesius

padaro pareigq, nustatytq darbo teises norrnose ar darbo sutartyje, paLeidima,,

104. prieZaitii nutraukti darbo sutarti su darbuotoju gati b[ti: Siurk5tus darbuotojo

pareigq paZeidimas ir per paskutinius dvylika menesiq darbuotojo padarytas antras toks pat darbo

pareigq paZeidimas
105. pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeks4 Siurk5diu darbo pareigq paZeidimu gali

bfiti laikomas:
105.1. neatvYkimas i
105.2. PasirodYmas

psichotropiniq medZiagq darbo

darbqvis4 darbo dien4 ar pamain4 be pateisinamos prieZasiies;

neblaiviam at apsvaigusiam nuo narkotikq, toksiniq ar

metu darbo vietoje;
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105.3. atsisakymas tikrintis sveikat4, kai toks tikrinimas pagal darbo teises normas

privalomas;
105.4. priekabiavimas, diskriminacinio pobldZio veiksmai ar garbes ir orumo iZeidimas

kitq darbuotojq ar trediqiq asmenq atZvilgiu darbo metu darbo vietoje;' 
105.5. tydia padaryta turtine Lala darbdaviui ar bandymas tydia padaryti jam turlines

Lalos;
105.6. darbo metu ar darbo vietoje padaryta nusikaltimo poZymiq turinti veika.

105.7. kiti paZeidimai, kuriais Siurk5diai paleidLiamos darbuotojo pareigos.

106. Prie5 priimdamas sprendim4 nutraukti darbo sutarti, darbdavys privalo

pareikalauti darbuotojo ra5ytinio paai5kinimo per tam tikr4 protingai nustatyt4laik4'

107. Sprendim4 nutraukti darbo sutarti del darbuotojo padarlto paZeidimo darbdavys

turi priimti .r. ,.iiuu kaip per vien4 menesi nuo paZeidimo paai5kejimo ir ne veliau kaip per SeSis

menesius nuo jo padarymo dienos.

x. DARBUOTOJU ATSAKOMYBE

108. Darbuotojams, paZeidusiems Sias Taisykles taikoma drausmine atsakomybe.

109. Darbuotojq drausming atsakomybE reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo

kodeksas, kiti norminiai teises aktai ir Sios Taisykles.

110. Darbuotojas privalo atlyginti DarZeliui padaryaq Lalq, kurt atsirado del Siq

Taisykliq, kitq teises aktq nevykdymo ar netinkamo vykdymo, teises aktq nustatyta tvarka.

xr. TNCIDENTU DARBE APLINKYBIV IR PRIEZASdn; rvruMo IR JV
REGISTRAVIMO TVARKA

111. Incidentas - tai su darbu susijgs ivykis, del kurio darbuotojas

sveikatai arba del patirtos Zalos sveikatai nepraranda darbingumo.

112. Lop5elio-darZelio darbuotojai nedelsiant turi pranesti apie ivykusi

nepatiria Zalos

incident4 darbe

incidento

ir kodel,
siulymus

ir sveikatos

istaigos direktoriui arba direktoriaus pavaduotojui administracijai ir fikiui.
113. pranesti LodLiu, telefonu 8 443 20780 at elektroniniu paStu:

dgdarzelislinelis3S@gmail.com pats incident4 patyrgs arba incident4 matqs darbuotojas.

11a. Prieipradedant tirti incident4 reikia pasirupinti, kad nukentejusiajam bltq suteikta

pirmoji medicinos pagalba.

115. Incidentus, kuriq aplinkybes gali pasikartoti reikia i5tirti nuodugniai, o kitus

galima tik uZregistruoti Zurnale
116. Maiareik5mius incidentus (kai incidento pasekme yra sumu5imai, melynes, odos

nutrynimai, ibreZimai, negilios Larzdos, isidlrimai, nedideli isipjovimai, akiq uZkretimai, rakStys

117. J;i pana5us ivykiai kartojasi, direktoriaus paskirlas asmuo atlieka analizg, ivertina

rizikoS veiksnius, numato prevencijos priemones pana5iems incidentams iSvengti'

118. Jeigu incidento iStyri-as sudetingas, reikalingos specialios Zinios,

iStyrimui turi buti sudaroma speciali komisija.
119. Incidento i5tyiimo pagrindinis tikslas - i5siai5kinti, kas sukele incident?

del kokiq prieZasdiq jis ivyko. Bltina suZinoti darbuotojq nuomong, jr1 teikiamus

darbuotojq saugai ir sveikatai uZtikrinti.- 
l2O. Tiriant incidentus, b[tina vadovautis atitinkamais darbuotojq saugos

laisvos formos aktu, kuriame turi
priemones panaSiems ivYkiams
asmenys.

teises aktais.
121. I5tirto incidento tyrimo rezultatus reikia iforminti

blti nurodya: incidento aplinkybes, prieZastys, prevencijos

i5vengti, jq igyvendinimo data, uL priemoniq ivykdym4 atsakingi



9

122. Bitinavykdyti prevencijos priemoniq idiegimo kontrolg -kattq per tris menesius

direktoriaus paskirtas ui*oo turi perZi[reti Zurnale esandius ira5us, ivertinti, apibendrinti visq

incidentq reiultatus ir svarstyti administracijos posedyje, dalyvaujant darbuotojq saugos ir

sveikatos atstovui.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

123. Taisykles galioia nuo jq patvirtinimo dienos visiems DarZelio darbuotojams.

124. Taisykles aptartos ir suderintos darbo taryboje.

128. Visi darbuoiojai turi bilti supaZindinami su Siomis taisyklemis pasira5ytinai.

129. Visi DarZelio darbuotojai atsako uZ Siq taisykliq ir jose nurodytq Lietuvos

Respublikos lstatymq ir kitq teises aktq laikym4si.


