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RADVILIŠKIO PARAPIJOS BENDRUOMENĖS  

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS 

 

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 

1.BENDROJI DALIS 

1. Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) darbo tvarkos 

taisyklės reglamentuoja įdarbinimo politiką, darbo stilių, dirbančiųjų savybes, darbo režimą ir 

tradicijas tam, kad Centras sklandžiai funkcionuotų, o darbuotojai tinkamai elgtųsi. 

2. Centro darbo tvarkos taisyklių tikslas – daryti įtaką Centro darbuotojų elgesiui, kad gerėtų jų ir 

visuomenės santykiai, stiprinti darbo drausmę, užtikrinti gerą darbo kokybę, didinti jo našumą ir 

efektyvumą. Darbo drausmė grindžiama sąžiningu savo pareigų atlikimu ir yra būtina našiam ir 

efektyviam darbui užtikrinti. Darbo drausmės laikymasis – pagrindinė kolektyvo nario elgesio 

taisyklė. Šių taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos 

Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai. Už Centro taisyklių įgyvendinimą atsako Centro 

direktorius.  

3. Darbo tvarko taisykles įsakymu tvirtina Centro direktorius.  

4. Darbo tvarkos taisyklės nustato Centro struktūrą, Centro veiklos organizavimą, priėmimo į 

darbą tvarką, darbo sutarties nutraukimą, darbo ir poilsio laiką, atostogas ir jų suteikimo tvarką, 

darbo užmokestį, garantijas ir kompensacijas, kvalifikacijos kėlimą, darbuotojų skatinimą 

(motyvaciją), drausmines nuobaudas, darbuotojų saugą ir sveikatą, komercinių bei technologinių 

paslapčių saugojimą, pagrindines administracijos pareigas, pagrindines darbuotojų teises ir 

pareigas, tarnybines komandiruotes, Centro švarą ir tvarką, darbo ginčus, Centro raštvedybą, 

gaunamų raštų registravimą, raštų, sutarčių, kitų dokumentų pasirašymą, darbo etiką; darbuotojų 

gero elgesio reikalavimus, etiketo reikalavimus, pokalbio etiketą, garbę ir moralę, ekstremalias 

situacijas. 

5. Centro direktorius ir darbuotojai turi teisę inicijuoti pakeitimus šiose taisyklėse. Taisyklių 

pakeitimai tvirtinami Centro direktoriaus įsakymu.  

6. Darbuotojai su Centro taisyklėmis supažindinami pasirašytinai, sudarant darbo sutartį bei 

atlikus darbo tvarkos taisyklių pakeitimus. 

7. Centro direktorius arba jo įgaliotas asmuo, turi teisę pakartotinai supažindinti darbuotojus su 

Centro darbo tvarkos taisyklėmis, jeigu pastebi, kad darbuotojai aplaidžiai laikosi šių taisyklių 

reikalavimų. 

8. Darbo tvarkos taisyklės yra taikomos visiems Centro darbuotojams. Taisyklės skelbiamos 

internetinėje svetainėje www.rpbspc.lt ir Centro skelbimų lentoje. 

 

2.CENTRO STRUKTŪRA 

9. Centras įsteigtas 2010 m. spalio mėn. 28 d. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu 

Nr. T-1056. Centras 2011 m. sausio mėn. 5 d. įregistruotas LR juridinių asmenų registre. Centras – 

mišrių socialinių paslaugų įstaiga, teikianti skirtingų rūšių paslaugas įvairioms klientų grupėms 

vienos įstaigos bazėje. 
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10.Centrą sudaro 3 padaliniai. Paramos šeimai tarnyba – teikianti bendrąsiais paslaugas, 

specialiąsias socialines paslaugas ir asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Vaikų dienos centras – 

teikiantis socialinės priežiūros paslaugas dienos metu. Krizių Centras – teikiamos psichologinės 

pagalbos ir laikinos nakvynės paslaugos. 

11.Centro struktūra formuojama atsižvelgiant į Centro nuostatuose ir kituose teisės aktuose 

nustatytus Centro tikslus ir funkcijas, patvirtintą didžiausią leistiną darbuotojų pareigybių skaičių. 

Centro direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Radviliškio rajono savivaldybės merui. 

12. Centro veiklą organizuoja ir vykdo administracija. Centrui vadovauja direktorius. Jį konkurso 

tvarka skiria į pareigas Steigėjas. Direktoriui pavaldūs visi Centro darbuotojai. 

13. Centro administracijai vadovauja direktorius. Administracijos darbuotojams priskiriami Centro 

darbuotojai, kurie pagal savo kompetenciją duoda privalomus vykdyti nurodymus sau pavaldiems 

darbuotojams.  

14. Jeigu Centro direktoriaus laikinai nėra, visas jo funkcijas atlieka direktorių pavaduojantis 

direktoriaus pavaduotojas socialinėms paslaugoms ar kitas, Radviliškio rajono savivaldybės mero, 

paskirtas Centro darbuotojas. 

15.Administracijos darbuotojai pagal įstatymus ir Centro steigimo dokumentus vykdo Centro 

operatyvinį valdymą ir turi teisę pagal savo kompetenciją duoti privalomus nurodymus pavaldiems 

darbuotojams, taip pat padeda direktoriui suformuoti Centro veiklos nuostatas ir prioritetus, 

priimti sprendimus ir juos įgyvendinti. 

 

3.CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

16.Centro veikla organizuojama vadovaujantis Konstitucija, Biudžetinių įstaigų, Socialinės 

apsaugos ir darbo sistemos, Socialinių priežiūros įstaigų, Sveikatos draudimo bei kitais įstatymais 

ir teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės ir sveikatos priežiūros įstaigos veiklą, Centro 

nuostatais, strateginiais Centro dokumentais, direktoriaus rengiamomis programomis bei 

projektais. 

16.1. Centro administracijos padaliniai savo darbą organizuoja vadovaudamiesi Centro 

direktoriaus patvirtintais padalinių nuostatais ir metiniais veiklos planais. Pavaduotojas, padalinių 

vadovai ir darbuotojai - Centro direktoriaus patvirtintais pareigybės aprašymais. 

16.2. Padalinių metiniai veiklos planai rengiami vadovaujantis esminiais planavimo principais: 

numatantys veiklas ir terminus, įgyvendinimo priemones. Padalinių vadovai atsako už padalinių 

metiniuose veiklos planuose numatytų tikslų įgyvendinimą. 

16.3.Centro direktorius atsiskaito už veiklą pateikdamas metinę ataskaitą, kuri tvirtinama 

Taryboje. 

17.Centro veiklos ir ataskaitos pristatomos ir aptariamos darbuotojų susirinkimuose.Centro 

direktoriaus pavaduotojas, padalinių vadovai, pagal padalinius organizuoja pasitarimus jiems 

pavestų uždavinių vykdymo klausimais. 

17.1. Centro padalinio vadovai turi užtikrinti, kad jų vadovaujamų padalinių darbuotojų atostogų, 

komandiruočių, laikino nedarbingumo metu ar kitais, nenumatytais atvejais, kai darbuotojo nėra 

darbe, neatidiliotini darbai būtų perduoti vykdyti kitiems darbuotoajms ir būtų užtikrintas šių 

darbų tęstinumas. 

18.Prireikus, Centro padalinių vadovų funkcijas atliekantys darbuotojai turi informuoti Centro 

direktorių apie jų vadovaujamų padalinių nustatytų uždavinių ir funkcijų atlikimą, taip pat apie 

pavedimų vykdymą. 

 

4.PRIĖMIMO Į DARBĄ TVARKA CENTRE 

19. Darbuotojas priimamas į darbą vadovaujantis LR Darbo kodekso nustatyta tvarka arba 

konkurso tvarka, kai priėmimą į tam tikras pareigas reglamentuoja LR teisės aktai. Darbuotojas 

priimamas į darbą įgyvendinant lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus. Atrankos 

kriterijus konkrečioms pareigoms eiti apibrėžia pareigybių aprašuose numatyti reikalavimai, esant 

galimybėms atsižvelgiant į praktinę veiklą, jos rezultatus. 



3 lapas (iš viso 20 lapų) 

19.1.Darbuotojai į darbą (pareigas) priimami pagal teisės aktuose nustatytus kiekvienai pareigybei 

atitinkančius reikalavimus. Į pareigas, kurioms eiti reikalaujama tam tikrų gebėjimų, kai keliami 

ypatingi intelekto, fiziniai reikalavimai, darbuotojai priimami konkurso tvarka, kurią tvirtina 

Centro direktorius.  

20.Visiems darbuotojams nustatomi kvalifikaciniai reikalavimai: mokėti valstybinę kalbą, turėti 

atitinkamą išsilavinimą, kvalifikaciją ar licenciją, jei to reikalauja darbo specifika. Būtina turėti 

gerus bendravimo įgūdžius, mokėti dirbti komandoje, spręsti konfliktines situacijas. 

Kvalifikaciniai reikalavimai darbuotojams nustatomi pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų 

reikalavimus. Teisės aktais nereglamentuoti kvalifikaciniai reikalavimai, nustatomi pareigybių 

aprašymuose.  

20.1.Į Centro direktoriaus pavaduotojo, padalinių vadovų ar vadovaujančio personalo pareigas 

pretendentai priimami konkurso būdu. Organizuojant konkursą – kvalifikaciniai reikalavimai gali 

būti nustatomi atskiru direktoriaus įsakymu. Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, privalo 

pateikti konkurso reikalavimuose aptartus dokumentus ir konkurso atrankos komisijos papildomai 

pareikalautus dokumentus arba duomenis. 

21. Centre dirbantys darbuotojai turi pastoviai tobulinti turimus įgūdžius ir patirtį, ugdyti 

teigiamas charakterio savybes, didelį dėmesį skirti išskirtinei vertybei – gyvenimo patirčiai, 

laikytis darbo etikos. 

22. Darbuotojas, prieš pradėdamas dirbti, turi pasitikrinti sveikatą ir pateikti medicininę knygelę 

su komisijos išvadomis. Darbuotojas prieš sudarant darbo sutartį, privalo raštu informuoti, kad 

dirba kitoje darbovietėje, tam, kad darbdavys užtikrintų, kad būtų laikomasi minimalaus poilsio 

reikalavimų. Darbuotojų, dirbančių pagrindinėse pareigose, medicininės knygelės, darbuotojų 

dirbančių kitoje darbovietėje pagal darbų sutartį, medicininės knygelės kopijos, saugomos pas 

Centro pavaduotoją socialinėms paslaugoms. 

23. Priėmimas į darbą įforminamas Centro direktoriaus įsakymu ir darbo sutartimi. Darbo 

sutartimi darbuotojas ir darbdavys sutaria, kad darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, 

specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas paklusdamas Centro nustatytai darbo 

tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti darbuotojui 

sulygtą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas.  

23.1. Pakeisti būtinąsias darbo sutarties sąlygas, papildomas darbo sutarties sąlygas, nustatytą 

darbo laiko režimo rūšį ar perkelti darbuotoją dirbti į kitą vietovę (darbdavio) Centro direktoriaus 

iniciatyva tik su darbuotojo rašytiniu sutikimu. Darbuotojo atsisakymas dirbti pasiūlytomis 

pakeistomis sąlygomis, gali būti laikomas priežastimi nutraukti darbo santykius Centro 

direktoriaus  (darbdavio) iniciatyva be darbuotojo kaltės.  

24. Prieš darbo pradžią, darbuotojui parodoma jo darbo vieta, jis supažindinamas su būsimais 

bendradarbiais, tiesioginiais darbo vadovais bei administracinių patalpų išdėstymu. Darbuotojai 

pradeda dirbti tada, kai yra pasirašytinai supažindinti su darbo sąlygomis, tvarką Centre 

nustatančiomis darbo teisės normomis, Centro darbo tvarkos taisyklėmis, pareiginiais nuostatais, 

darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, pasirašyti konfidencialumo sutartį, asmens 

apsauginių priemonių išdavimo tvarka, kenksmingais faktoriais, incidentų tyrimo tvarka, 

nelaimingų atsitikimų medžiaga, nušalinimu nuo darbo dėl neblaivumo, instruktavimo tvarka, 

pavojingų darbų mokymo medžiaga, papildomo apmokėjimo už darbą nuostatais, skatinimo 

nuostatais, kitais lokaliniais dokumentais, reglamentuojančiais jo darbą. 

25. Darbo sutartyje nurodoma darbuotojo darbo pradžia. Prieš darbo pradžią, darbuotojui yra 

įteikiamas antrasis darbo sutarties egzempliorius. Centro direktorius ar įgaliotas asmuo, kartu su 

antruoju darbo sutarties egzemplioriumi įteikia darbuotojui Centro direktoriaus pasirašytą darbo 

pažymėjimą, kuriame nurodytas Centro pavadinimas, darbuotojo vardas ir pavardė, pareigų 

pavadinimas, nuotrauka, darbo sutarties numeris, data, darbo pažymėjimo išdavimo ir galiojimo 

datos. Darbuotojo darbo pažymėjimas galioja iki darbo sutartyje nustatyto termino arba 10 metų 

nuo išdavimo dienos. Darbuotojų, priimtų dirbti pagal neterminuotą darbo sutartį, darbo 

pažymėjimo galiojimo laikas yra iki darbo sutarties pabaigos. Darbo metu darbuotojas darbo 
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pažymėjimą privalo visada turėti (nešioti) su savimi. Darbuotojas, praradęs darbo pažymėjimą, 

apie tai turi pranešti Centro direktoriui ne vėliau kaip kitą darbo dieną. 

25.1. Ne visas darbo laikas nustatomas sumažinant darbo valandų skaičių per dieną, sumažinant 

darbo dienų skaičių per darbo savaitę ar darbo mėnesį arba darant ir viena, ir kita. Sąlyga dėl ne 

viso darbo laiko gali būti nustatyta terminuotai arba neterminuotai. 

25.2. Darbo sutartis laikoma sudaryta, kai šalys susitaria dėl būtinųjų darbo sutarties sąlygų. 

Sutartyje yra numatytos būtinosios darbo sutarties sąlygos: darbo funkcijos, darbo apmokėjimas ir 

darbovietė: 

25.3. darbo funkcija Centre yra laikoma bet kokių veiksmų, paslaugų ar veiklos atlikimas, taip pat 

tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbas. Darbo funkcija yra apibrėžiama darbo 

sutartyje, pareiginiuose nuostatuose. Darbuotojo prašymu informaciją apie susitartos darbo 

funkcijos turinį ir jos apimtį (darbo normą) ar darbo funkcijai keliamus reikalavimus Centro 

direktorius gali pateikti raštu per penkias darbo dienas nuo darbuotojo prašymo pateikimo Centro 

direktoriui dienos. 

25.4. Darbo sutartyje nustatytas darbo užmokestis per mėnesį (mėnesio alga) ar darbo valandą 

(valandinis atlygis), priklausomai nuo pareigybės ir dirbamų valandų, kurios nėra mažesnės už 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą minimaliąją mėnesinę algą ar minimalųjį valandinį 

atlygį. Darbo sutarties šalys sulygsta ir dėl priedų, priemokų, premijų ar kitokio papildomo 

apmokėjimo pagal įvairias darbo apmokėjimo sistemas. Susitarti dėl projektinio darbo sutarties, 

darbo vietos dalijimosi darbo sutarties. 

25.5. Darbo funkcijos atlikimo vieta gali nesutapti su darbovietės adresu. Jeigu darbuotojas neturi 

pagrindinės darbo funkcijos atlikimo vietos ar ji nėra nuolatinė, darbuotojo darboviete laikoma ta 

darbovietė, iš kurios darbuotojas gauna nurodymus. 

26. Centre yra susitariama ir dėl papildomų darbo sutarties sąlygų: dėl profesijų junginio, 

materialinės atsakomybės, dėl sutarties termino, terminuotų sutarčių atveju. Susitarimas dėl 

išbandymo. Siekiant patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, taip pat ar sulygtas darbas 

tinka darbuotojui, sudarydamos darbo sutartį darbo sutarties šalys sulygsta dėl išbandymo. 

Bandomasis laikotarpis Centre yra 3 mėn., neskaitant laiko, kai darbuotojas nebuvo darbe dėl 

laikinojo nedarbingumo, atostogų ar kitų svarbių priežasčių. Pripažinęs, kad išbandymo rezultatai 

nepatenkinami, Centro direktorius iki išbandymo termino pabaigos priima sprendimą nutraukti 

darbo sutartį, apie tai raštu įspėjęs darbuotoją prieš tris darbo dienas iki darbo sutarties 

pasibaigimo ir nemoka išeitinės išmokos. Darbuotojas gali per išbandymo terminą nutraukti darbo 

sutartį, apie tai raštu įspėjęs Centro direktorių prieš tris darbo dienas. Šis įspėjimas gali būti 

atšauktas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jo pateikimo. Darbuotojo pateiktas ir neatšauktas 

įspėjimas pabaigia darbo sutartį ir Centro direktorius ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną 

įformina darbo sutarties pasibaigimą. Susitarimas dėl mokymo išlaidų atlyginimo.  

27. Jeigu darbuotojas savo iniciatyva studijuoja, siekdamas studijų krypties bakalauro, magistro 

kvalifikacinio laipsnio ir (arba) profesinės kvalifikacijos pagal formaliojo profesinio mokymo 

programas, ir darbdavys apmoka visas ar ne mažiau kaip pusę šių išlaidų, darbo sutarties šalys 

papildomai gali susitarti dėl to, kad darbuotojas laikotarpiu, iki tęsia darbdavio lėšomis apmokėtas 

studijas, ir per trejus metus po šio laikotarpio pabaigos darbo sutartį savo iniciatyva be svarbių 

priežasčių gali nutraukti tik atlyginęs darbdaviui jo patirtas išlaidas. 

27.1. Darbo sutarties šalys susitaria dėl Centro direktoriaus turėtų darbuotojo mokymo, 

kvalifikacijos tobulinimo ar stažuotės išlaidų atlyginimo sąlygų, kai darbo sutartis nutraukiama 

Centro direktoriaus iniciatyva dėl darbuotojo kaltės arba darbuotojo iniciatyva be svarbių 

priežasčių.  

28. Visi Centro darbuotojai ir asmenys, teikiantys paslaugas prieš pradėdami pareigų vykdymą  

supažindinami pasirašytinai su konfidencialumo pasižadėjimų, kuris yra saugomas asmens byloje. 

28.1. Paaiškėjus, kad asmuo nesilaikė konfidencialumo principo, gali būti priimtas sprendimas 

skirti nuobaudą arba atsisakyti asmens teikiamų paslaugų, taip pat nesilaikęs konfidencialumo 

principo ir juos pažeidęs asmuo, už Centro ar tretiesiems asmenims padarytą žalą atsako Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
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28.2. Darbo santykių nutraukimas neatleidžia asmens nuo atsakomybės už konfidencialios 

informacijos atskleidimo. 

29. Centro darbuotojų išsaugojimas. Centro tikslas – neieškoti naujų darbuotojų, o dirbančiuosius 

mokyti, sudaryti jiems sąlygas kelti kvalifikaciją ir gauti norimą rezultatą. Centro direktorius imasi 

priemonių darbuotojų kvalifikacijai ir jų profesionalumui didinti, gebėjimui prisitaikyti prie 

besikeičiančių paslaugų gavėjų, profesinių ar darbo sąlygų. Šiais tikslais Centro direktorius sudaro 

sąlygas darbuotojui mokytis, tobulinti kvalifikaciją ir profesiškai tobulėti.  

29.1. Centro direktorius, siekdamas darbuotojų lojalumo, didelį dėmesį skiria savo bei Centro 

administracijos bendravimui su darbuotojais. Įvertinant tai, kad darbuotojams yra svarbu matyti 

Centro viziją, suprasti, kaip jų darbas prisideda prie bendro rezultato, pajausti savo pastangų 

svarbą ir pripažinimą, organizuojami įvairūs susirinkimai, posėdžiai, kurių metu aptariami 

aktualūs klausimai, sprendžiamos iškilusios problemos. Vedamos aktualios paskaitos, mokymai, 

kursai dirbantiems Centre. Reaguojama į darbuotojų pasiūlymus dėl darbo sąlygų gerinimo, 

siekiant sudaryti geresnes ir palankesnes sąlygas darbui Centre ir už jo ribų, teikiamos padėkos. 

Įsteigta darbo taryba. Centras siekia kiekvieno darbuotojo grįžtamojo ryšio. 

 

5.DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

30. Centre sudarytos darbo sutartys su darbuotojais pasibaigia, kai darbo sutartis nutraukiama: 

30.1. Suėjus darbo sutarties terminui; 

30.2. Šalių susitarimu. Bet kuri darbo sutarties šalis gali pasiūlyti kitai darbo sutarties šaliai 

nutraukti darbo sutartį. Pasiūlymas nutraukti darbo sutartį pateikiamas raštu. Jame turi būti 

išdėstytos darbo sutarties nutraukimo sąlygos (nuo kada pasibaigia darbo santykiai, koks yra 

kompensacijos dydis, kokia nepanaudotų atostogų suteikimo tvarka, atsiskaitymo tvarka ir kita). 

Jeigu kita darbo sutarties šalis sutinka su pasiūlymu, ji sutikimą turi išreikšti raštu. Jeigu darbo 

sutarties šalis per penkias darbo dienas neatsako į pasiūlymą, laikoma, kad pasiūlymas nutraukti 

darbo sutartį atmestas. Sudarytas susitarimas dėl darbo sutarties nutraukimo ar darbo sutarties 

šalies raštu išreikštas sutikimas su pasiūlymu nutraukti darbo sutartį pabaigia darbo sutartį juose 

nurodytomis sąlygomis ir Centro direktorius ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną įformina darbo 

sutarties pasibaigimą; 

30.3. Vienos iš šalių iniciatyva. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva be svarbių 

priežasčių – neterminuota darbo sutartis ir terminuota darbo sutartis, sudaryta ilgesniam kaip vieno 

mėnesio laikotarpiui, gali būti nutraukta darbuotojo rašytiniu pareiškimu, apie tai įspėjus Centro 

direktorių ne vėliau kaip prieš dvidešimt kalendorinių dienų ( LR DK 55 str.). Darbuotojas turi 

teisę atšaukti pareiškimą nutraukti darbo sutartį ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo 

padavimo dienos. Vėliau jis gali atšaukti pareiškimą tik su Centro direktoriaus sutikimu. 

Darbuotojo pareiškimas pabaigia darbo sutartį pasibaigus įspėjimo terminui ir Centro direktorius 

ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną įformina darbo sutarties pasibaigimą.  

30.4. Darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių – darbo sutartis gali būti nutraukta darbuotojo 

rašytiniu pareiškimu, apie tai įspėjus Centro direktorių ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas, 

jeigu: darbuotojo prastova ne dėl darbuotojo kaltės tęsiasi ilgiau kaip trisdešimt dienų iš eilės arba 

jeigu ji sudaro daugiau kaip keturiasdešimt penkias dienas per paskutinius dvylika mėnesių; 

darbuotojui du mėnesius iš eilės ir daugiau nemokamas visas jam priklausantis darbo užmokestis 

(mėnesinė alga) arba jeigu Centro direktorius ilgiau kaip du mėnesius iš eilės nevykdo savo 

įsipareigojimų, kuriuos nustato darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančios darbo teisės 

normos; darbuotojas negali tinkamai atlikti savo darbo funkcijos dėl ligos ar neįgalumo arba 

dėl to, kad namuose slaugo šeimos narį (vaiką (įvaikį), tėvą (įtėvį), motiną (įmotę), vyrą, žmoną), 

kuriam teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis 

nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis; pagal neterminuotą darbo sutartį dirbantis darbuotojas 

sukako įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijo teisę į visą senatvės pensiją dirbdamas 

Centre. Nutraukiant darbo sutartį nustatytu pagrindu, išmokama darbuotojui vieno jo vidutinio 

darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus 

metus – pusės jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką. Darbuotojo pareiškimas 
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pabaigia darbo sutartį pasibaigus įspėjimo terminui ir Centro direktorius ne vėliau kaip paskutinę 

darbo dieną įformina darbo sutarties pasibaigimą.  

30.5. Centro direktoriaus iniciatyva be darbuotojo kaltės – Centro direktorius nutraukia 

neterminuotą arba terminuotą darbo sutartį prieš terminą dėl šių priežasčių: darbuotojo atliekama 

darbo funkcija Centrui tampa pertekline dėl darbo organizavimo pakeitimų ar kitų priežasčių, 

susijusių su Centro veikla; darbuotojas nepasiekia sutartų darbo rezultatų; darbuotojas atsisako 

dirbti pakeistomis būtinosiomis ar papildomomis darbo sutarties sąlygomis arba keisti darbo laiko 

režimo rūšį ar darbo vietovę. Darbo organizavimo pakeitimai ar kitos priežastys, susijusios su 

Centro veikla, gali būti priežastis nutraukti darbo sutartį tik tuo atveju, kai jie yra realūs ir lemia 

konkretaus darbuotojo ar jų grupės atliekamos darbo funkcijos ar darbo funkcijų nereikalingumą. 

Darbo sutartis šiuo pagrindu nutraukiama tik tada, kai laikotarpiu nuo įspėjimo apie darbo 

sutarties nutraukimą iki penkių darbo dienų iki įspėjimo laikotarpio pabaigos Centre nėra laisvos 

darbo vietos, į kurią darbuotojas galėtų būti perkeltas su jo sutikimu. Jeigu perteklinę darbo 

funkciją atlieka keletas darbuotojų, o bus atleidžiama tik dalis iš jų, atleidžiamų darbuotojų 

atrankos kriterijus tvirtina Centro direktorius, suderinęs juos su darbo taryba. Darbuotojo darbo 

rezultatai gali būti priežastis nutraukti darbo sutartį, jeigu darbuotojui raštu buvo nurodyti jo darbo 

trūkumai ir nepasiekti asmeniniai rezultatai, kuomet buvo sudarytas rezultatų gerinimo planas, 

apimantis laikotarpį, ne trumpesnį negu du mėnesiai. Darbuotojo atsisakymas dirbti pakeistomis 

būtinosiomis ar papildomomis darbo sutarties sąlygomis arba keisti darbo laiko režimo rūšį ar 

darbo vietovę yra priežastis nutraukti darbo sutartį, kai Centro direktoriaus siūlymas keisti darbo 

sąlygas yra pagrįstas reikšmingomis ekonominio, organizacinio ar gamybinio būtinumo 

priežastimis. Darbo sutartis nutraukiama įspėjus darbuotoją prieš vieną mėnesį, o jeigu darbo 

santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus – prieš dvi savaites. Šie įspėjimo terminai 

dvigubinami darbuotojams, kurie augina vaiką (įvaikį) iki keturiolikos metų, ir darbuotojams, 

kuriems iki įstatymų nustatyto senatvės pensijos amžiaus likę mažiau kaip penkeri metai, ir 

trigubinami neįgaliems darbuotojams ir darbuotojams, kuriems iki įstatymų nustatyto senatvės 

pensijos amžiaus liko mažiau kaip dveji metai. Atleidžiamam darbuotojui išmokama dviejų jo 

vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoka, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu 

vienus metus – pusės jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. 

30.6. Centro direktoriaus iniciatyva dėl darbuotojo kaltės – Centro direktorius nutraukia darbo 

sutartį be įspėjimo ir nemoka išeitinės išmokos, jeigu darbuotojas dėl savo kalto veikimo ar 

neveikimo padaro pareigų, kurias nustato darbo teisės normos ar darbo sutartis, pažeidimą. 

Priežastis nutraukti darbo sutartį gali būti: šiurkštus darbuotojo darbo pareigų pažeidimas; per 

paskutinius dvylika mėnesių darbuotojo padarytas antras toks pat darbo pareigų pažeidimas. 

Šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu gali būti laikomas: neatvykimas į darbą visą darbo dieną ar 

pamainą be pateisinamos priežasties, pasirodymas neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, 

toksinių ar psichotropinių medžiagų darbo metu darbo vietoje, išskyrus atvejus, kai tokį 

apsvaigimą sukėlė profesinių pareigų vykdymas, atsisakymas tikrintis sveikatą, kai toks tikrinimas 

pagal darbo teisės normas privalomas, priekabiavimas dėl lyties ar seksualinis priekabiavimas, 

diskriminacinio pobūdžio veiksmai ar garbės ir orumo pažeidimas kitų darbuotojų ar trečiųjų 

asmenų atžvilgiu darbo metu ar darbo vietoje, tyčia padaryta turtinė žala Centrui ar bandymas 

tyčia padaryti turtinės žalos, darbo metu ar darbo vietoje padaryta nusikaltimo požymių turinti 

veika, kiti pažeidimai, kuriais šiurkščiai pažeidžiamos darbuotojo darbo pareigos. Prieš 

priimdamas sprendimą nutraukti darbo sutartį, Centro direktorius pareikalauja darbuotojo rašytinio 

paaiškinimo, išskyrus atvejus, kai darbuotojas per Centro direktoriaus nustatytą protingą laikotarpį 

šio paaiškinimo nepateikia. Darbo sutartis dėl darbuotojo padaryto antro tokio paties darbo pareigų 

pažeidimo nutraukiama tik tada, jeigu ir pirmasis pažeidimas buvo nustatytas,  kuomet darbuotojas 

turėjo galimybę dėl jo pasiaiškinti ir Centro direktorius per vieną mėnesį nuo pažeidimo 

paaiškėjimo dienos darbuotoją įspėjo apie galimą atleidimą už antrą tokį pažeidimą. Sprendimą 

nutraukti darbo sutartį dėl darbuotojo padaryto pažeidimo Centro direktorius priima įvertinęs 

pažeidimo ar pažeidimų sunkumą ir padarinius, padarymo aplinkybes, darbuotojo kaltę, priežastinį 

ryšį tarp darbuotojo veikos ir atsiradusių padarinių, jo elgesį ir darbo rezultatus iki pažeidimo ar 
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pažeidimų padarymo. Sprendimą nutraukti darbo sutartį dėl darbuotojo padaryto pažeidimo Centro 

direktorius priima ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pažeidimo paaiškėjimo ir ne vėliau kaip per 

šešis mėnesius nuo jo padarymo dienos; 

30.7. Nesant šalių valios. Darbo sutartis nutraukiam be įspėjimo: kai įsiteisėja teismo sprendimas 

arba teismo nuosprendis, kuriuo darbuotojas nuteisiamas bausme, dėl kurios negali dirbti darbo, 

kai darbuotojui įstatymų nustatyta tvarka atimamos specialios teisės dirbti tam tikrą darbą ar eiti 

tam tikras pareigas, kai darbuotojas pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą nebegali eiti šių 

pareigų ar dirbti šio darbo ir jis nesutinka būti perkeltas į Centre esančias laisvas jo sveikatą 

atitinkančias pareigas ar darbą arba kai tokių pareigų ar darbo Centre nėra. Centro direktorius, 

gavęs tam tikrą priežastį patvirtinantį dokumentą ar kitaip apie ją sužinojęs, ne vėliau kaip per 

penkias darbo dienas nuo dokumento gavimo ar sužinojimo dienos nutraukia darbo sutartį. 

Darbuotojui išmokama vieno mėnesio jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, o 

jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus – pusės mėnesio jo vidutinio darbo 

užmokesčio dydžio išeitinė išmoka; 

30.8. Mirus darbo sutarties šaliai – Centro darbuotojui. 

30.9. Bankroto atveju. Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti Centrui bankroto bylą ar kreditorių 

susirinkimui nutarus vykdyti bankroto procedūras ne teismo tvarka, paskirtasis bankroto 

administratorius sudaro darbuotojų, su kuriais bus sudarytos terminuotos darbo sutartys dirbti 

Centre bankroto proceso metu, sąrašą. Tokios terminuotos darbo sutartys trunka ne ilgiau kaip iki 

Centro bankroto proceso pabaigos. Per tris darbo dienas nuo teismo nutarties iškelti Centrui 

bankroto bylą įsiteisėjimo arba nuo kreditorių susirinkimo, kuriame kreditoriai nutarė Centro 

bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka, dienos, darbuotojai raštu įspėjami apie būsimą 

darbo sutarties nutraukimą ir ne anksčiau kaip po penkiolikos darbo dienų nuo tokio įspėjimo su 

jais nutraukiamos darbo sutartys. Atleidžiamiems darbuotojams išmokama dviejų jų vidutinių 

darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoka, o jeigu jų darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus 

metus – pusės jų vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. 

31. Darbo sutartis su nėščia darbuotoja jos nėštumo laiku ir iki jos kūdikiui sukaks keturi mėnesiai 

nutraukiama tik šalių susitarimu, jos iniciatyva, jos iniciatyva išbandymo metu, nesant darbo 

sutarties šalių valios, taip pat kai baigiasi terminuota darbo sutartis, suėjus jos terminui. 

Darbuotojos nėštumo faktas patvirtinamas Centro direktoriui pateikus gydytojo pažymą apie 

nėštumą. Jeigu šiuo laikotarpiu atsirado pagrindas nutraukti darbo sutartį, nėščia darbuotoja yra 

įspėjama apie darbo sutarties nutraukimą ar sprendimą nutraukti darbo sutartį tik šiam laikotarpiui 

pasibaigus. Jeigu darbuotojai yra suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos arba atostogos vaikui 

prižiūrėti laikotarpiu, iki jos kūdikiui sukaks keturi mėnesiai, darbo sutartis nutraukiama tik šioms 

atostogoms pasibaigus.  

31.1. Su darbuotojais, auginančiais vaiką (įvaikį) iki trejų metų, darbo sutartis nenutraukiama 

Centro direktoriaus iniciatyva, jeigu nėra darbuotojo kaltės.  

31.2. Centre darbuotojas negali būti atleistas Centro direktoriaus iniciatyva nesant darbuotojo 

kaltės ar Centro direktoriaus valia, kuomet darbuotojas yra pašauktas atlikti privalomąją karo 

tarnybą arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą. Jeigu darbuotojas, pasibaigus nustatytiems 

laikotarpiams, neatvyksta į darbą, darbo sutartis su juo nutraukiama nustatytais darbo sutarties 

nutraukimo pagrindais. 

32. Centro direktorius, apie darbo sutarties nutraukimą, įspėja darbuotoją raštu. Įspėjime nutraukti 

darbo sutartį nurodomos darbo sutarties nutraukimo priežastys ir įstatymo norma, kurioje 

nurodytas darbo sutarties nutraukimo pagrindas, darbo santykių pasibaigimo diena.  

33. Įspėjimas nutraukti darbo sutartį darbuotojui perduodamas nedelsiant. Jeigu darbuotojas 

ginčija atleidimo iš darbo teisėtumą, įspėjimo įteikimo įrodinėjimo našta tenka Centro direktoriui. 

Jeigu darbuotojas įteikto įspėjimo termino pabaigos metu yra laikinai nedarbingas, yra išėjęs 

suteiktų atostogų, įspėjimo termino pabaiga nukeliama iki laikinojo nedarbingumo ar atostogų 

pabaigos.  

34. Pasibaigus darbo sutarčiai, apie tai daromas įrašas darbo sutartyje. Nutraukus darbo sutartį, 

darbuotojas turi grąžinti visą Centrui priklausantį turtą, inventorių, darbo pažymėjimą. 
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6.DARBO IR POILSIO LAIKAS 

35. Darbo laikas – bet koks laikas, kuriuo darbuotojas yra Centro direktoriaus ar kitų paskirtų 

atsakingų asmenų žinioje ir atlieka pareigas pagal darbo sutartį. Į darbo laiką, bet kuriuo atveju, 

įtraukiami šie laikotarpiai: pasirengimas darbui darbo vietoje, fiziologinės pertraukos ir specialios 

pertraukos, kelionės iš Centro į nurodytą darbo funkcijos laikino atlikimo vietą laikas, budėjimo 

laikas, kvalifikacijos tobulinimo Centro direktoriaus pavedimu laikas, privalomų darbuotojų 

sveikatos patikrinimų laikas, prastovos laikas, nušalinimo nuo darbo laikas.  

36. Darbuotojai turi laikytis Centro nustatyto darbo laiko režimo. Darbo laiko režimas – darbo 

laiko normos paskirstymas per darbo dieną (pamainą), savaitę, mėnesį ar kitą apskaitinį laikotarpį. 

Nustatyta darbo laiko režimo rūšis: nekintanti darbo dienos (pamainos) trukmė ir darbo dienų per 

savaitę skaičius bei suminė darbo laiko apskaita, kai viso apskaitinio laikotarpio darbo laiko 

norma įvykdoma per apskaitinį laikotarpį. 

37. Centre yra nustatyta penkių dienų darbo savaitė. 

38. Darbo laikas. Administracijos darbo dienos yra pirmadienis, antradienis, trečiadienis, 

ketvirtadienis, penktadienis. Administracijos darbo laikas nuo pirmadienio iki ketvirtadienio yra 

nuo 8.00 val. iki 17.00 val., o penktadienį administracijos darbas prasideda 8.00 valandą ir baigiasi 

15.45 valandą. Prieš švenčių dienas – 1 valanda darbas baigiamas anksčiau, išskyrus sutrumpintą 

darbo laiką dirbančius darbuotojus. Socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių 

darbuotojų darbo laikas – esant poreikiui nuo 7.00 val. iki 21.00 val., nuo pirmadienio iki 

penktadienio. Vairuotojo ir valytojo (kiemsargio) darbo dienos yra pagal poreikį: nuo pirmadienio 

iki penktadienio, nuo 6.00 val. iki 22.00 val. Prieš švenčių dienas darbas baigiamas 1 val. 

anksčiau, išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus.  

39. Darbo laikas per savaitę – 40 valandų. Sveikatos priežiūros specialistams – 38 val. 

Darbuotojams, dirbantiems pagal profesijų sujungimą – 60 val.  

40. Darbuotojai, palikdami Centrą darbo tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir 

nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, darbuotojai turi rašytinai 

pateikti prašymą ir gauti tiesioginio vadovo sutikimą. 

41. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami 

turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Darbuotojai, 

kurie apie savo neatvykimą, dėl tam tikrų priežasčių, negali pranešti patys, turi įpareigoti kitus 

asmenis, kurie už juos perspės Centrą dėl neatvykimo ar vėlavimo į darbą. 

42. Susirgę Centro darbuotojai privalo tą pačią dieną pranešti apie tai savo tiesioginiam vadovui, o 

pastarasis – Centro direktoriui. 

43. Viršvalandžiai – laikas, kada darbuotojas faktiškai dirba viršydamas darbo laiko režimo jam 

nustatytą darbo dienos (pamainos) ar apskaitinio laikotarpio bendrą darbo laiko trukmę. Centro 

direktorius ar kitas įgaliotas asmuo, viršvalandinius darbus gali nurodyti dirbti tik su darbuotojo 

sutikimu, išskyrus tokius išimtinius atvejus, kai dirbami visuomenei būtini nenumatyti darbai ar 

siekiama užkirsti kelią nelaimėms, pavojams, avarijoms ar gaivalinėms nelaimėms ar likviduoti jų 

skubiai šalintinas pasekmes, būtina užbaigti darbą ar pašalinti gedimą, dėl kurio didelis darbuotojų 

skaičius turėtų nutraukti darbą. Kai darbo tęsti neatvyksta pamainininkas, jeigu dėl to gali sutrikti 

darbo procesas, administracija turi nedelsdama, ne vėliau kaip po pusės pamainos, pakeisti 

pamainininką kitu darbuotoju. 

43.1. Už viršvalandinį darbą mokamas ne mažesnis kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio 

dydžio užmokestis. 

43.2. Už viršvalandinį darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo (pamainos) grafiką, ar 

viršvalandinį darbą naktį mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis, o už 

viršvalandinį darbą švenčių dieną – ne mažesnis kaip du su puse darbuotojo darbo užmokesčio 

dydžio užmokestis.  

44. Švenčių dieną dirbama tik su darbuotojo sutikimu, išskyrus atvejus, kai dirbama pagal suminę 

darbo laiko apskaitą. 
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45. Poilsio laikas – laisvas nuo darbo laikas. Darbo laiko režimas nepažeidžia minimaliojo poilsio 

laiko reikalavimų.  

46. Darbuotojų pietų pertrauka – kiekvieną darbo dieną yra nuo 12.00 valandos iki 12.45 

valandos. 

46.1. Socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių darbuotojų, vairuotojo ir valytojo 

(kiemsargio), pietų pertraukų valandos yra skirtingos, priklausomai nuo kiekvieno darbuotojo. 

Pertraukų trukmę, jų pradžią, pabaigą ir kitas sąlygas nustato darbo teisės normos ir darbo dienos 

(pamainų) grafikai. Darbuotojams, atliekantiems darbus, kurių metu dėl darbo sąlygų negalima 

daryti pertraukos pailsėti ir pavalgyti, yra suteikiama galimybė pavalgyti darbo laiku. 

47. Per darbo dieną (pamainą) darbuotojui suteikiamos fiziologinės pertraukos pagal darbuotojo 

poreikį ir specialios pertraukos, dirbant videoterminalais, lauko sąlygomis (lauke arba 

nešildomose patalpose), profesinės rizikos sąlygomis, taip pat dirbant sunkų fizinį ar didelės 

protinės įtampos reikalaujantį darbą. Darbuotojams yra suteikiama 5 min. pertrauka po kiekvienos 

išdirbtos pusantros valandos, dirbant videoterminalais arba dirbant didelės protinės įtampos 

reikalaujantį darbą, dirbant lauko sąlygomis (lauke, kai aplinkos temperatūra žemesnė kaip –10 oC 

arba nešildomose patalpose, kai aplinkos temperatūra žemesnė kaip +4 oC) – 10 min. pertrauka po 

kiekvienos išdirbtos pusantros valandos. Specialiųjų pertraukų trukmė per 8 valandų darbo dieną 

yra ne mažesnė kaip 40 minučių. Papildomos ir specialios pertraukos įskaitomos į darbo laiką ir už 

jas mokamas darbuotojo vidutinis darbo užmokestis 

48. Centro direktorius gali suteikti papildomas pertraukas neįgaliesiems, nėščiosioms, neseniai 

pagimdžiusioms moterims, senatvės pensininkams ir kitiems darbuotojams, kuriems pagal 

sveikatos priežiūros įstaigos išvadą dėl jų sveikatos turi būti įgyvendintos jų darbo ir poilsio 

režimo rekomendacijos. 

49. Nustatytos švenčių dienos: 1) sausio 1-oji – Naujųjų metų diena; 2) vasario 16-oji – Lietuvos 

valstybės atkūrimo diena; 3) kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena; 4) 

sekmadienis ir pirmadienis – krikščionių Velykų (pagal vakarietiškąją tradiciją) dienos; 5) gegužės 

1-oji – Tarptautinė darbo diena; 6) pirmasis gegužės sekmadienis – Motinos diena; 7) pirmasis 

birželio sekmadienis – Tėvo diena; 8) birželio 24-oji – Rasos ir Joninių diena; 9) liepos 6-oji – 

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena; 10) rugpjūčio 15-oji – Žolinės (Švč. 

Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena); 11) lapkričio 1-oji – Visų Šventųjų diena; 12) gruodžio 

24-oji – Kūčių diena; 13) gruodžio 25-oji ir 26-oji – Kalėdų dienos. 

 

8.ATOSTOGOS IR JŲ SUTEIKIMO TVARKA 

50. Atostogos gali būti: 1) kasmetinės; 2) tikslinės; 3) pailgintos, papildomos. Per atostogų 

laikotarpį darbuotojui paliekama darbo vieta (pareigos). Jeigu pagal darbo teisės normas ar darbo 

sutartį darbuotojui paliekamas darbo užmokestis, jis mokamas darbo užmokesčio mokėjimo 

terminais ir tvarka, išskyrus atostoginius, darbuotojui mokamus už kasmetines atostogas.  

51. Kasmetinės atostogos – laisvas nuo darbo laikas, suteikiamas darbuotojui pailsėti ir 

darbingumui susigrąžinti, mokant jam atostoginius. Atostogos skaičiuojamos darbo dienomis. 

Švenčių dienos į atostogų trukmę neįskaičiuojamos.  

vadovaujantis  

52. Teisė į visos trukmės kasmetines atostogas atsiranda išdirbus visų darbo metams tenkančių 

darbo dienų skaičių, atėmus tiems metams tenkančių kasmetinių atostogų darbo dienų skaičių.  

52.1. Teisė pasinaudoti dalimi kasmetinių atostogų (arba gauti piniginę kompensaciją) atsiranda, 

kai darbuotojas įgauna teisę į bent vienos darbo dienos trukmės atostogas. Už pirmus darbo metus 

Centre kasmetinės atostogos suteikiamos po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo, už antruosius 

ir paskesnius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo metų laiku pagal 

kasmetinių atostogų suteikimo grafiką. 

52.2. Kasmetinių atostogų suteikimo grafikas Centre sudaromas, atsižvelgiant darbuotojų 

pageidavimus (prioriteto tvarka): 

1) nėščios darbuotojos ir darbuotojai, auginantys bent vieną vaiką iki trejų metų; 2) darbuotojai, 

auginantys bent vieną vaiką iki keturiolikos metų ar neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų; 3) 
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darbuotojai, auginantys du ir daugiau vaikų; 4) darbuotojai, paskutiniais kalendoriniais metais 

atostogavę mažiau negu dešimt darbo dienų; 5) darbuotojai, turintys nepanaudotų kasmetinių 

atostogų už praėjusius darbo metus. 

52.3. Grafikas sudaromas kalendoriniams metams ir ne vėliau kaip iki kovo mėn. 1 d. dienos,  

pagal pateiktus padalinių vadovų teikimus su darbuotojų pageidavimais suteikti kasmetines 

atostogas, tai pat atsižvelgiant į prioriteto tvarką. 

52.4. Grafike nurodoma, kuriam darbuotojui, kokios trukmės atostogos suteikiamos, kas pavaduos 

atostogaujantį darbuotoją, jeigu reikia pavaduoti. Sudarytas atostogų grafikas tvirtinama Centro 

direktoriaus įsakymu. 

52.5. Darbuotojas, pageidaujantis išeiti atostogų kitu laiku nei nurodyta atostogų grafike, turi 

pateikti Centro direktoriui raštišką prašymą ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki atostogų 

pradžios.  

52.6. Teisė pasinaudoti dalimi kasmetinių atostogų atsiranda, kai darbuotojas įgauna teisę į bent 

vienos darbo dienos trukmės atostogas.  

53. Darbo metai, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, prasideda nuo darbuotojo darbo 

pagal darbo sutartį pradžios. Į darbo metams, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, 

tenkančių darbo dienų skaičių įskaitoma: faktiškai dirbtos darbo dienos ir darbo laikas, darbo 

dienos komandiruotėje, darbo dienos, kuriomis nedirbta dėl darbuotojo laikinojo 

nedarbingumo, sergančių šeimos narių slaugymo, nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės 

atostogų, mokymosi atostogų, kūrybinės atostogos, jeigu dėl to susitariama šalių susitarimu, 

teisėto streiko laikas, priverstinės pravaikštos laikas, laikas visuomeninėms valstybinėms, piliečio 

ar kitoms pareigoms vykdyti, papildomas poilsio laikas tėvams, auginantiems vaikus iki 12 metų; 

darbuotojų atstovavimą įgyvendinančių asmenų pareigų vykdymo laikas ir laikas jų mokymui ir 

švietimui. 

54. Teisė pasinaudoti visomis ar dalimi kasmetinių atostogų (arba gauti piniginę kompensaciją) 

prarandama praėjus trejiems metams nuo kalendorinių metų, kuriais buvo įgyta teisė į visos 

trukmės kasmetines atostogas, pabaigos, išskyrus atvejus, kai darbuotojas faktiškai negalėjo jomis 

pasinaudoti.  

55. Kasmetines atostogas pakeisti pinigine kompensacija draudžiama, išskyrus darbo santykių 

pasibaigimą, kai darbuotojui sumokama kompensacija už nepanaudotas visos trukmės kasmetines 

atostogas ar jų dalį. 

56. Kasmetinės atostogos suteikiamos bent kartą per darbo metus. Bent viena iš kasmetinių 

atostogų dalių yra ne trumpesnė kaip 10 darbo dienų. 

57. Kasmetinės atostogos įforminamos Centro direktoriaus nustatyta tvarka. 

58. Socialinių paslaugų srities darbuotojai, kiti darbuotojai, dirbantys socialinių paslaugų srityje 

(pagal pareigybės aprašymą) su socialinės rizikos suaugusiais asmenimis, socialinės rizikos 

šeimomis, asmenimis, turinčiais proto ar psichinę negalią, ir darbuotojai, dirbantys socialinių 

paslaugų srityje ir teikiantys socialines paslaugas asmens namuose (pagal pareigybės aprašymą), 

turi 25 darbo dienas atostogų (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę). Sveikatos priežiūros 

specialistai, teikiantys sveikatos priežiūros paslaugas – 26 darbo dienas atostogų (jeigu dirbama 5 

darbo dienas per savaitę). Darbuotojams iki 18 metų ir neįgaliems darbuotojams suteikiamos 

dvidešimt penkių darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama penkias dienas per savaitę). 

59. Dalis darbuotojų turi teisę gauti papildomas, pailgintas atostogas. Papildomos atostogos 

pridedamos prie kasmetinių atostogų ir gali būti šalių susitarimu suteikiamos kartu arba atskirai. 

Šalims nesutarus, šios atostogos suteikiamos kartu. 

60. Jeigu darbuotojas negali pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis pagal jų tikslinę paskirtį, nes 

yra laikinai nedarbingas ar naudojasi teise į tikslines atostogas, suteiktos kasmetinės atostogos tam 

laikotarpiui perkeliamos. Jeigu nustatytos aplinkybės atsirado iki kasmetinių atostogų pradžios, 

kasmetinių atostogų pradžia nukeliama, tačiau ne ilgiau kaip iki suteiktų kasmetinių atostogų 

pabaigos. Jeigu šios aplinkybės atsirado naudojantis kasmetinėmis atostogomis, darbuotojo 

nepanaudotos kasmetinės atostogos jam suteikiamos kitu šalių susitartu laiku, tačiau tais pačiais 



11 lapas (iš viso 20 lapų) 

darbo metais. Darbuotojo prašymu pratęstų kasmetinių atostogų dalis gali būti perkelta ir pridėta 

prie kitų darbo metų kasmetinių atostogų. 

61. Kasmetinių atostogų laiku darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis (atostoginiai). 

Atostoginiai išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią. 

Atostoginiai už atostogų dalį, viršijančią atostogų dienų trukmę, darbuotojui mokami atostogų 

metu darbo užmokesčio mokėjimo tvarka ir terminais. Darbuotojo atskiru prašymu, suteikus 

kasmetines atostogas, atostoginiai mokami įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka ir 

terminais. 

62. Tikslinės atostogos yra nėštumo ir gimdymo, tėvystės, vaikui prižiūrėti, mokymosi, kūrybinės, 

nemokamos. Centro direktorius užtikrina darbuotojo teisę po tikslinių atostogų grįžti į tą pačią ar 

lygiavertę darbo vietą (pareigas) ne mažiau palankiomis negu buvusios darbo sąlygomis, įskaitant 

darbo užmokestį, ir naudotis visomis geresnėmis sąlygomis, įskaitant teisę į darbo užmokesčio 

padidėjimą, į kurias jis būtų turėjęs teisę, jeigu būtų dirbęs. 

63. Darbuotojams už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą Centre suteikiamos papildomos atostogos. 

63.1. Darbuotojams, turintiems ilgesnį kaip 10 metų nepertraukiamąjį stažą Centre suteikiamos 3 

darbo dienos už kiekvienų paskesnių 5 metų nepertraukiamąjį darbo stažą Centre – viena darbo 

diena.  

63.2. 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), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų – dvi 

dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant 

darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. 

64. Darbuotojams, auginantiems bendrojo ugdymo mokykloje besimokantį vaiką iki keturiolikos 

metų, suteikiama ne mažiau kaip pusė darbo dienos laisvo laiko per metus pirmąją mokslo metų 

dieną, mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. 

 

9.DARBO UŽMOKESTIS 

65. Darbo užmokestis – atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį. 

Darbuotojo darbo užmokestį sudaro: 1) bazinis (tarifinis) darbo užmokestis (valandinis atlygis 

arba mėnesinė alga); 2) papildoma darbo užmokesčio dalis,  priemokos už papildomą darbą ar 

papildomų pareigų ar užduočių vykdymą mokama pagal darbo teisės normas ir Centre taikomą 

darbo apmokėjimo sistemą. 

66. Darbo užmokestis mokamas pinigais. Centro direktoriaus ar kitų asmenų perduoti daiktai ar 

suteiktos paslaugos nėra laikomi darbo užmokesčiu. Kiekvienas darbuotojas privalo užpildyti 

nustatytą formą dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo (netaikymo). 

67. Pareiginiai atlyginimai, valandiniai įkainiai bei kitos darbo apmokėjimo sąlygos nustatomos 

darbo sutartyse. Kiekvienoje darbo sutartyje nustatytas darbo užmokestis per mėnesį. Darbo 

užmokesčio dydis nėra mažesnis negu nustato darbo santykiams taikomi įstatymai, kitos darbo 

teisės normos ar Centre patvirtinta darbo apmokėjimo sistema.  

67.1. Darbo apmokėjimo sistema tvirtina Centro direktorius. Su šia sistema supažindinami visi 

darbuotojai. Prieš tvirtinant ar keičiant darbo apmokėjimo sistemą, yra įvykdomos informavimo ir 

konsultavimo procedūros. Darbo apmokėjimo sistemoje nurodomos darbuotojų kategorijos pagal 

pareigybės lygius ir kvalifikaciją bei kiekvienos jų apmokėjimo formos ir darbo užmokesčio 

dydžiai (minimalus ir maksimalus), papildomo apmokėjimo (priedų ir priemokų) skyrimo 

pagrindai. 

68. Darbo apmokėjimo sistema parengta taip, kad ją taikant, būtų išvengta bet kokio 

diskriminavimo lyties ir kitais pagrindais. Vyrams ir moterims už tokį patį ar lygiavertį darbą 

mokamas vienodas darbo užmokestis. Toks pats darbas reiškia atlikimą darbo veiklos, kuri pagal 

objektyvius kriterijus vienoda ar panaši į kitą darbo veiklą tiek, kad abu darbuotojai gali būti 

sukeisti vietomis be didesnių sąnaudų. Lygiavertis darbas reiškia, kad jis pagal objektyvius 

kriterijus yra ne mažesnės kvalifikacijos ir ne mažiau reikšmingas Centrui siekiant savo veiklos 

tikslų, negu kitas palyginamasis darbas. Įgyvendinant darbuotojų lyčių lygybės ir 
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nediskriminavimo kitais pagrindais principus, darbuotojo darbo užmokestis be diskriminavimo 

reiškia nediskriminacinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius pinigais, kuriuos 

darbuotojas tiesiogiai ar netiesiogiai gauna iš Centro už savo darbą.  

69. Minimalusis darbo užmokestis (minimalusis valandinis atlygis ar minimalioji mėnesinė alga) – 

mažiausias leidžiamas atlygis už nekvalifikuotą darbą darbuotojui atitinkamai už vieną valandą ar 

visą kalendorinio mėnesio darbo laiko normą. Centre visi kvalifikuoti darbuotojai, turintys 

specialių kvalifikacinių įgūdžių ir profesinių gebėjimų gauna didesnį negu nustatytas minimalus 

darbo užmokestis. 

70. Darbo užmokestis darbuotojui mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, o jeigu 

darbuotojas prašo – kartą per mėnesį (raštiškas darbuotojo prašymas). 17 – 18 mėnesio dienomis 

mokamas avansas. Iki 8 kito mėnesio dienos – likusi darbo užmokesčio dalis. Ne visas darbo 

laikas apmokamas proporcingai dirbtam laikui arba mokama už atliktą darbą. 

71. Darbo užmokestis išmokamas į darbuotojo nurodytą sąskaitą banke. Bet kuriuo atveju už darbą 

per kalendorinį mėnesį nėra atsiskaitoma vėliau negu per dešimt darbo dienų nuo jo pabaigos. 

Darbo sutarčiai pasibaigus, visos darbuotojo su darbo santykiais susijusios išmokos išmokamos, 

kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju, bet ne vėliau kaip iki darbo santykių pabaigos. 

Darbo užmokesčio ar su juo susijusių išmokų dalis, neviršijanti darbuotojo vieno mėnesio 

vidutinio darbo užmokesčio dydžio, visais atvejais yra sumokama ne vėliau kaip darbo santykių 

pasibaigimo dieną, nebent atleidimo metu buvo susitarta kitaip. 

72. Kai darbuotojas ne dėl savo kaltės neįvykdo darbo normų, jam mokama už faktiškai atliktą 

darbą. Šiuo atveju mėnesinis darbo užmokestis nėra mažesnis kaip du trečdaliai jo vidutinio darbo 

užmokesčio ir yra ne mažesnis už minimalųjį darbo užmokestį.  

73. Darbuotojo komandiruotės metu darbuotojui paliekamas jo darbo užmokestis.  

74. Darbo santykiams nepasibaigus, kai dėl Centro kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis 

ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, kartu su jomis darbuotojui, turinčiam darbo 

santykių, išmokami delspinigiai, kurių dydį tvirtina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministras.  

75. Darbuotojui mokamos išmokos skaičiuojamos pagal jo vidutinį darbo užmokestį. Išskaitos iš 

darbo užmokesčio gali būti daromos tik įstatymų nustatytais atvejais. 

76. Darbuotojo reikalavimu, Centro direktorius ar kitas atsakingas asmuo išduoda pažymą apie 

darbą Centre, nurodydamas darbuotojo darbo funkciją ar pareigas, kiek laiko jis dirbo, darbo 

užmokesčio dydį ir sumokėtų mokesčių bei valstybinio socialinio draudimo įmokų dydį. 

77. Kiekviena darbo sutarties šalis turi atlyginti kitai sutarties šaliai padarytą turtinę ar neturtinę 

žalą dėl darbo pareigų pažeidimo. 

77.1. Darbuotojas privalo atlyginti visą žalą šiais atvejais: 1) žala padaryta tyčia; 2) žala padaryta 

jo veikla, turinčia nusikaltimo požymių; 3) žala padaryta neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, 

toksinių ar psichotropinių medžiagų darbuotojo; 4) žala padaryta pažeidus pareigą saugoti 

konfidencialią informaciją. 

 

10.KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

78. Centras stengiasi turėti aukštos kvalifikacijos darbuotojų, kurie sugebėtų puikiai atlikti savo 

pareigas, siekiant geriausių Centro rezultatų.  

78.1. Centro direktorius ir kiti atsakingi asmenys apmoko darbuotoją dirbti tiek, kiek tai būtina jo 

darbo funkcijai atlikti.  

78.2. Centro direktorius stengiasi sukurti tokią darbo aplinką, kurioje darbuotojas ar jų grupė 

nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių, agresyvių, užgaulių, įžeidžiančių veiksmų, kuriais 

kėsinamasi į atskiro darbuotojo ar jų grupės garbę ir orumą, fizinį ar psichologinį asmens 

neliečiamumą ar kuriais siekiama darbuotoją ar jų grupę įbauginti, sumenkinti ar įstumti į beginklę 

ir bejėgę padėtį.  

78.3. Centro direktorius imasi visų būtinų priemonių psichologinio smurto darbo aplinkoje 

prevencijai užtikrinti ir pagalbai asmenims, patyrusiems psichologinį smurtą darbo aplinkoje, 

suteikti.  
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78.4. Centro direktorius sudaro darbuotojui sąlygas darbo funkcijai atlikti ir suteikia darbuotojui 

reikalingas darbo priemones ar turtą.  

78.5. Darbuotojas privalo saugoti Centro turtinius ir neturtinius interesus ir privalo naudotis 

Centro perduotomis darbo priemonėmis, turtu, taip pat lėšomis pagal jų tikslinę paskirtį.  

79. Visi Centro darbuotojai privalo tobulinti savo kvalifikaciją. Kvalifikacijos tobulinimo tikslas – 

kelti savo profesinę kvalifikaciją, kilti karjeros laiptais. Kvalifikacijos tobulinimusi rūpinasi patys 

darbuotojai asmenine iniciatyva. Centro administracija pagal kompetenciją planuoja personalo 

tobulinimą, numato reikalingų lėšų poreikį bei sudaro sąlygas darbuotojams tobulintis. Centre yra 

sudaryti kvalifikacijos kėlimo ir mokymo planai. 

80. Sveikatos priežiūros specialistai savo profesinę kvalifikaciją tobulina pagal Sveikatos ministro 

patvirtintus teisės aktus. Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai savo profesinę 

kvalifikaciją tobulina pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintus teisės aktus.  

80.1. Darbuotojai privalo periodiškai tobulinti savo profesinę kompetenciją ne mažiau kaip 16 

akademinių valandų per kalendorinius metus. Socialinio darbuotojo profesinės kompetencijos 

tobulinimo formos yra: mokymai, paskaitos, seminarai, praktiniai užsiėmimai, profesinė praktika, 

dalyvavimas supervizijos procese, kitų asmenų mokymas. 

81. Darbuotojas privalo pateikti Centro direktoriui pažymėjimų ar sertifikatų apie išklausytas 

mokymų programas bei dalyvavimą kursuose ar seminaruose kopijas, įgytos licencijos kopiją arba 

dokumento, patvirtinančio licencijos pratęsimą kopiją. 

82. Centre yra susitarta dėl Centro turėtų darbuotojo mokymo, kvalifikacijos tobulinimo, stažuotės 

išlaidų atlyginimo sąlygų, kai darbo sutartis nutraukiama Centro direktoriaus iniciatyva dėl 

darbuotojo kaltės arba darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių.  

82.1. Atlygintos būtų tik Centro turėtos išlaidos per paskutinius dvejus metus iki darbo sutarties 

pasibaigimo.  

82.2. Darbuotojus, kurie neatitinka užimamų pareigų dėl to, kad neturi reikiamos kvalifikacijos ar 

netinka jų profesiniai sugebėjimai, Centro direktorius gali atleisti iš užimamų pareigų. 

 

11.DARBUOTOJŲ SKATINIMAS 

83. Centro darbuotojai privalo dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis pareiginiuose nuostatose nustatytų 

pareigų, teisių, atsakomybės bei darbo drausmės.  

83.1. Centre dirbantys darbuotojai turi laikytis darbo laiko režimo, vykdyti darbuotojų saugos ir 

sveikatos instrukcijų normas. 

84. Už gerą ir našų darbo pareigų vykdymą, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą, dorumą ir 

sąžiningumą, geros kokybės paslaugą, už racionalius pasiūlymus ir išradimus bei už kitus 

pasiekimus ir laimėjimus, Centro darbuotojams taikomos moralinės ir materialinės darbuotojų 

skatinimo priemonės: padėkos raštai, pagyrimai, smulkios dovanėlės švenčių proga. 

85. Darbuotojams skatinimo priemonės taikomos Centro direktoriaus įsakymu, su kuriuo 

darbuotojai yra supažindinami Centro visuotinio darbuotojų susirinkimo metu. 

86. Visos skatinimo priemonės darbuotojui turi turėti malonų poveikį ir suteikti jam dvasinį 

komfortą. 

87. Galiojant šiurkščiam darbuotojo darbo pažeidimui (LR DK 58 str.), skatinimo priemones 

netaikomos. 

 

12.ŠIURKŠTUS DARBUOTOJO DARBO PAREIGŲ PAŽEIDIMAS  

88. Darbuotojai turi dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti 

teisėtus Centro direktoriaus ir administracijos darbuotojų nurodymus, vykdyti darbo normas, 

laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų, darbų organizavimo ir vykdymo 

taisyklių, instrukcijų reikalavimų, turi gerbti vienas kitą, klientus, lankytojus bei interesantus, turi 

rūpestingai atlikti savo pareigas, nustatytas pareiginiuose nuostatose, saugoti konfidencialią 

informaciją, nesielgti šiurkščiai ir taip nepažeisti darbo pareigų, tausoti Centro turtą. 

89. Darbo drausmės pažeidimas yra darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl 

darbuotojo kaltės. 
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90. Šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu laikomas darbo drausmės pažeidimas, kuriuo šiurkščiai 

nusižengiama darbo drausmei ar nustatytai darbo tvarkai. 

91. Šiurkščiu  darbo pareigų  pažeidimu laikoma:  

91.1. darbo pareigų nevykdymas, netinkamas ar nesavalaikis jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės; 

91.2. neatvykimas į darbą visą darbo dieną ar pamainą be pateisinamos priežasties; 

91.3. vėlavimas į darbą ar išėjimas iš darbo be administracijos leidimo;  

91.4. pasišalinimas iš darbo vietos asmeniniais reikalais ar dalyvavimas renginiuose darbo metu, 

nesusijusiuose su darbinių pareigų vykdymu, taip pat – neturint Centro administracijos leidimo; 

91.5. pasirodymas neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių 

medžiagų darbo metu darbo vietoje, išskyrus atvejus, kai tokį apsvaigimą sukėlė profesinių 

pareigų vykdymas;  

91.6. atsisakymas tikrintis sveikatą, kai toks tikrinimas pagal darbo teisės normas privalomas; 

91.7. sąmoningas Centro turto gadinimas;  

91.8. Centro, bendradarbio, kliento ar svečio turto vagystė;  

91.9. darbo saugos, gaisrinės saugos bei elektros saugos taisyklių nesilaikymas;  

91.10. darbo higienos reikalavimų nesilaikymas; dokumentų bei duomenų klastojimas;  

91.11. teisės aktų, instrukcijų, reikalingų teisingam darbo atlikimui atitinkamose darbo vietose, 

nesilaikymas ar netinkamas laikymasis; netvarka darbo vietoje; darbo tvarkos taisyklių 

nesilaikymas; pareigybių aprašymų nesilaikymas; kiti nusižengimai, kuriais pažeidžiama darbo 

tvarka. 

91.12. tyčia padaryta turtinė žala Centrui ar bandymas tyčia padaryti Centrui turtinės žalos; darbo 

metu ar darbo vietoje padaryta nusikaltimo požymių turinti veika; 

91.13. Darbo drausmės pažeidimu taip pat yra laikoma: privalomos dokumentacijos nepildymas; 

reikalingų dokumentų nepateikimas nustatytu laiku (pvz. kvalifikacijos kėlimą įrodančių 

dokumentų);  

91.14. priekabiavimas dėl lyties ar seksualinis priekabiavimas, diskriminacinio pobūdžio veiksmai 

ar garbės ir orumo pažeidimas kitų darbuotojų ar trečiųjų asmenų atžvilgiu darbo metu ar darbo 

vietoje; 

91.15. kiti pažeidimai, kuriais šiurkščiai pažeidžiamos darbuotojo darbo pareigos. 

92. Centro direktorius nutraukia darbo sutartį be įspėjimo ir nemoka išeitinės išmokos, jeigu 

darbuotojas dėl savo kalto veikimo ar neveikimo padaro pareigų, kurias nustato darbo teisės 

normos ar darbo sutartis, pažeidimą. Priežastis nutraukti darbo sutartį yra šiurkštus darbuotojo 

darbo pareigų pažeidimas ir per paskutinius dvylika mėnesių darbuotojo padarytas antras toks pat 

darbo pareigų pažeidimas. 

93. Prieš priimdamas sprendimą nutraukti darbo sutartį, Centro direktorius pareikalauja darbuotojo 

rašytinio paaiškinimo, išskyrus atvejus, kai darbuotojas per Centro direktoriaus nustatytą protingą 

laikotarpį šio paaiškinimo nepateikė.  

94. Darbo sutartis dėl darbuotojo padaryto antro tokio paties darbo pareigų pažeidimo nutraukiama 

tik tada, jeigu ir pirmasis pažeidimas buvo nustatytas, kuomet darbuotojas turėjo galimybę dėl jo 

pasiaiškinti ir Centro direktorius per vieną mėnesį nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos darbuotoją 

įspėjo apie galimą atleidimą už antrą tokį pažeidimą. 

95. Sprendimą nutraukti darbo sutartį dėl darbuotojo padaryto pažeidimo, Centro direktorius 

priima įvertinęs pažeidimo ar pažeidimų sunkumą ir padarinius, padarymo aplinkybes, darbuotojo 

kaltę, priežastinį ryšį tarp darbuotojo veikos ir atsiradusių padarinių, jo elgesį ir darbo rezultatus 

iki pažeidimo ar pažeidimų padarymo. Atleidimas iš darbo yra proporcinga pažeidimui ar jų 

visumai priemonė. 

96. Sprendimą nutraukti darbo sutartį dėl darbuotojo padaryto pažeidimo, Centro direktorius 

priima ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pažeidimo paaiškėjimo ir ne vėliau kaip per šešis 

mėnesius nuo jo padarymo dienos. Pastarasis terminas pratęsiamas iki dvejų metų, jeigu 

darbuotojo padarytas pažeidimas paaiškėja atlikus auditą, inventorizaciją ar veiklos patikrinimą. 
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97. Drausminė nuobauda skiriama Centro direktoriaus įsakymu. Su įsakymu darbuotojas 

supažindinamas pasirašytinai. Jeigu darbuotojas atsisako susipažinti su įsakymu, tuomet 

surašomas aktas apie tai, kad darbuotojas su įsakymu supažindintas, bet pasirašyti atsisakė. 

 

13.DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA 

98. Darbuotojų sauga ir sveikata – tai visos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe 

išsaugoti skirtos prevencinės priemonės, kurios naudojamos ir planuojamos visuose Centro 

etapuose, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ji būtų kiek įmanoma 

sumažinta. 

99. Kiekvienam darbuotojui yra sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo 

sąlygos.  

100. Kiekvieno darbuotojo darbo vieta ir aplinka yra saugi ir nekenksminga sveikatai, įrengta 

pagal darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus.  

101. Darbas yra organizuojamas vadovaujantis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų 

reikalavimais. Darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės finansuojamos Centro lėšomis. 

102. Darbuotojas turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus jo saugai ir sveikatai, taip pat dirbti 

tuos darbus, kuriuos saugiai atlikti nėra apmokytas, jeigu neįrengtos kolektyvinės apsaugos 

priemonės ar pats neaprūpintas reikiamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Pagrįstas 

darbuotojo atsisakymas dirbti nėra laikomas jo darbo pareigų pažeidimu.  

103. Centro direktorius, perduodamas savo pareigas ar kompetencijas kitiems asmenims, 

nenusimeta pareigos atlyginti darbuotojo sveikatai padarytą žalą, atsiradusią dėl darbuotojo 

suluošinimo ar kitokio jo sveikatos sužalojimo, ar jo mirties atveju, ar dėl jo susirgimo profesine 

liga. 

 

14.KONFIDENCIALI INFORMACIJA 

104. Centre yra konfidencialios informacijos, kuri yra saugoma. Konfidencialios informacijos 

sąrašas yra patvirtintas Centro direktoriaus įsakymu, kuriame nurodama, kokia informacija ir 

žinios yra laikomos konfidencialiomis, kas tas paslaptis žino, kokia atsakomybė jiems taikoma už 

tos informacijos atskleidimą. 

105. Iš darbuotojų, kurie žino ir saugo paslaptis, paimti konfidencialumo laikymosi pasižadėjimai. 

106. Darbuotojas darbo sutarties vykdymo metu ir pasibaigus darbo sutarčiai asmeniniais ar 

komerciniais tikslais turi nenaudoti ir kitiems asmenims neatskleisti tam tikros iš Centro ar dėl 

atliktos darbo funkcijos gautos informacijos, kurią darbo sutarties šalys savo susitarime dėl 

konfidencialios informacijos apsaugos įvardyja konfidencialia. 

107. Konfidencialia informacija nėra laikomi duomenys, kurie viešai prieinami, taip pat 

duomenys, kurie pagal teisės aktus ar pagal jų paskirtį negali būti laikomi konfidencialiais ar kurių 

apsaugai yra nesiimama protingų priemonių.  

108. Susitarimas dėl konfidencialios informacijos apsaugos galioja vienus metus po darbo 

santykių pasibaigimo. 

109. Darbuotojas privalo atlyginti visą padarytą žalą, jei žala padaryta pažeidus pareigą saugoti 

konfidencialią informaciją.  

 

15.APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI 

110. Darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos. Jų apranga turi būti švari, dalykinio stiliaus. 

111. Darbuotojai, kuriems taikomas reikalavimas turi dėvėti specialią darbinę aprangą, kuri turi 

būti švari ir nesuplyšusi.  

112. Penktadienį darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys interesantų, nedalyvaujantys 

posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su Centro atstovavimu arba jo 

reprezentavimu, gali dėvėti tvarkingus laisvalaikio drabužius. 

 

16.DARBUOTOJŲ DARBO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS 
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113. Darbuotojui darbo pažymėjimas išduodamas priimat į darbą maksimaliam 10-ties metų 

terminui, nutraukiant darbo sutartį gražinamas. 

114. Praradus darbo pažymėjimą, darbuotojai raštu paaiškiną apie pažymėjimo praradimo 

aplinkybes.  

115. Praradus darbuotojo pažymėjimą, dirbančio pagal darbo sutartį, išduodamas naujas 

pažymėjimas. 

116. Darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pažymėjimas keičiamas, pasibaigus pažymėjimo 

galiojimo terminui, jam susidėvėjus, pasikeitus darbuotojo asmens duomenims ir kt. 

 

17. TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS 

117. Darbuotojo komandiruotė yra jo darbo pareigų atlikimas kitoje, negu yra nuolatinė darbo 

vieta, vietoje. 

118. Darbuotojo komandiruotės metu darbuotojui paliekamas jo darbo užmokestis. Jeigu 

komandiruotės metu darbuotojas patiria papildomų sąnaudų (transporto, kelionės, nakvynės ir kitų 

išlaidų), Centro direktorius jas turi kompensuoti.  

119. Į darbuotojo komandiruotės laiką įeina darbuotojo kelionės į Centro direktoriaus nurodytą 

darbo vietą ir atgal laikas. Jeigu kelionė vyko po darbo dienos valandų, poilsio ar švenčių dieną, 

darbuotojas turi teisę į tokios pačios trukmės poilsį pirmą darbo dieną po kelionės arba šis poilsio 

laikas pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko, paliekant už šį poilsio laiką darbuotojo darbo 

užmokestį. 

119.1. Komandiruotės metu darbuotojas turi dirbti įprastu darbo laiko režimu, jeigu Centro 

direktorius nėra nustatęs kitokių įpareigojimų. 

120. Siuntimas į komandiruotę įforminamas Centro direktoriaus įsakymu.  

120.1. Darbuotojams, pasiųstiems į vienos dienos komandiruotę Lietuvoje dienpinigiai nemokami, 

tačiau kompensuojamos su komandiruote susijusios teisėtos ir pagrįstos išlaidos pagal pateiktus 

dokumentus. 

120.2. Darbuotojams, pasiųstiems į daugiau nei vienos dienos komandiruotę, mokami dienpinigiai 

( vadovaujantis LRV nutarimu ,,Dėl tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse 

įstaigose taisyklių patvirtinimo‘‘ bei kompensuojamos su komandiruote susijusios teisėtos ir 

pagrįstos išlaidos pagal pateiktus dokumentus.  

120.3. Komandiruotės metu, kai apgyvendinimo, maitinimo ir kelionės išlaidos yra apmokėtos 

organizatorių ar įstaigos lėšomis, darbuotojui dienpinigiai nemokami. 

120.4. Į komandiruotę vykti vienam su savo asmeniniu transportu galima tuo atveju jei nėra tuo 

metu viešojo transporto į komandiruotės vietą arba jei važiuoja keli komandiruojami darbuotojai. 

Jeigu yra viešasis transportas į komandiruojamą vietą, bet darbuotojas pasirenka vykti asmeniniu 

transportu, tuo metu kompensuojama bilieto kaina į komandiruotės vietą (kaina nustatoma pagal 

www.autobusubilietai.lt pateiktus duomenys. 

121. Nėščios moterys, neseniai pagimdžiusios moterys ir krūtimi maitinančios moterys, 

darbuotojai, auginantys vaiką iki trejų metų, bei darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki 

keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, gali būti siunčiami į tarnybinę 

komandiruotę tik jų sutikimu. 

122. Darbuotojas, grįžęs iš komandiruotės, privalo pateikti personalo specialistui kvalifikacijos 

kėlimą įrodančius dokumentus, o buhalterijai dokumentus, įrodančius patirtas išlaidas, 

atitinkančius visus buhalterinės apskaitos reikalavimus.  

122.1. Degalų užpylimo čekiai negali būti ankstesni nei trys dienos prieš komandiruotės pradžią 

arba gali būti komandiruotės dieną. 

 

18.CENTRO DOKUMENTACIJOS TVARKYMAS 

123. Centre gaunami raštai ir dokumentai yra registruojami. Dokumentai registruojami vieną 

kartą: siunčiamieji – jų pasirašymo ar tvirtinimo dieną, gautieji – jų gavimo dieną. Kol 

dokumentas neužregistruotas, jokia procedūra toliau negali būti atliekama. 

http://www.autobusubilietai.lt/
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124. Centro darbuotojai, tiesiogiai iš kitų institucijų, įmonių, įstaigų, organizacijų ar fizinių 

asmenų, gavę raštus, adresuotus Centrui, privalo nedelsdami juos atiduoti atsakingam asmeniui 

arba Centro direktoriui.  

125. Centre gauti vokai atplėšiami Centro direktoriaus ar įgaliotų kitų asmenų, išskyrus tie vokai, 

kurie yra skirti konkrečiam adresatui.  

126. Centre gauti raštai patikrinami: ar atsiųsti pagal nurodytą adresą, ar vokuose yra visi rašte 

nurodyti priedai. Jei voke trūksta raštų arba jų priedų, apie tai informuojamas siuntėjas. Kai Centro 

adresu gaunamas laiškas, adresuotas ne Centrui, neatplėštas laiškas pristatomas į pašto skyrių, iš 

kurio buvo gautas laiškas.  

127. Centro direktorius pasirašo raštus, siunčiamus kitoms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms. 

Centro direktorius pasirašo ieškininius pareiškimus, skundus teismams, atsiliepimus teismams, 

darbo sutartis, įgaliojimus, duodamus Centro darbuotojams atstovauti Centrą ir palaikant santykius 

su trečiaisiais asmenimis, kitus su Centro ūkio tvarkymu susijusius dokumentus. Nesant Centro 

direktoriaus, šiuos raštus, sutartis, kitus dokumentus pasirašo Centro direktorių pavaduojantis kitas 

asmuo. Centre siunčiami raštai spausdinami ant Centro blanko dviem egzemplioriais. Rašto 

originalas išsiunčiamas adresatui, o antrasis egzempliorius paliekamas Centre.  

128. Centro raštvedybos tikslai: laiku ir kokybiškai parengti dokumentus, užtikrinti efektyvų 

dokumentų valdymą, sklandų susirašinėjimą bei dokumentų išsaugojimą. 

129. Raštvedyba Centre organizuojama, vadovaujantis Lietuvos archyvų departamento prie 

Lietuvos Respublikos vyriausybės patvirtintomis Dokumentų rengimo taisyklėmis bei Dokumentų 

tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis. 

 

19.PAGRINDINĖS ADMINISTRACIJOS PAREIGOS 

130. Organizuoti darbuotojų darbą taip, kad kiekvienas jų dirbtų pagal savo specialybę ir 

kvalifikaciją, turėtų jam paskirtą darbo vietą. 

131. Užtikrinti, kad būtų tinkamai techniškai įrengtos visos darbo vietos ir jose sudarytos darbo 

sąlygos, atitinkančios saugos ir sveikatos taisyklių reikalavimus bei darboviečių įrengimo 

bendruosius nuostatus. 

132. Aprūpinti dirbančius pagal profesijas reikalingomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir 

užtikrinti sanitarijos bei higienos sąlygas. 

133. Kontroliuoti, kaip darbuotojai laikosi saugos ir sveikatos instrukcijų, gaisrinės saugos, 

elektros saugos reikalavimų. 

134. Periodinius sveikatos patikrinimus organizuoti darbo metu. Už darbo laiką, sugaištą tikrinant 

sveikatą, darbuotojui mokamas jo vidutinis darbo užmokestis. 

135. Laiku apmokyti dirbančiuosius saugiai dirbti pagal specialybę. 

136. Supažindinti darbuotojus su vidaus tvarkomis, pareigybių aprašymais. 

137. Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą. 

138. Laiku supažindinti darbuotojus su užduotimis, jų įvykdymo sąlygomis bei terminais. 

139. Tobulinti darbo apmokėjimo formą, užtikrinti darbuotojų materialinį suinteresuotumą 

asmeniniais ir bendrais darbo rezultatais. 

140. Užtikrinti darbuotojams sutarto dydžio darbo užmokesčio mokėjimą pagal sutartus terminus. 

141. Laikytis darbo įstatymų, gerinti darbo sąlygas. 

142. Konfliktinėmis aplinkybėmis elgtis objektyviai ir nešališkai, išklausyti abiejų pusių 

argumentus ir ieškoti objektyvaus sprendimo. 

 

20.PAGRINDINĖS DARBUOTOJŲ PAREIGOS IR TEISĖS 

143. Darbuotojų pareigas reglamentuoja darbo tvarkos taisyklės, darbo sutartis, pareigybės 

aprašymas, saugos ir sveikatos instrukcijos bei kiti Centro dokumentai ir su pareigomis susiję 

Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

144. Centro telefonu galima kalbėti tik darbo klausimais. Iškilus būtinybei telefoną panaudoti 

asmeniniais reikalais – kalbėti galima, tačiau stengtis kuo operatyviau išspręsti susidariusią 

problemą, atsižvelgiant į tai, kad Centro telefonas skirtas darbo klausimams spręsti. 
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144.1. darbuotojai, kuriems yra priskirti tarnybiniai mobilieji telefonai, privalo naudotis šiais 

telefonais taip, kad darbo metu būtų galima su jais susisiekti. Telefonai turi būti darbo metu 

įjungti, išskyrus atvejus ir vietas, kuriose nėra galimybių arba draudžiama naudotis mobiliaisiais 

telefonais; 

144.2. darbuotojai, viršiję nustatytus Centro pokalbių limitus, iš lavo lėšų turi apmokėti viršitą 

limitą;  

144.3. darbuotojui, esant nedarbingume ilgiau nei 2 mėn., privalo pasirūpinti, kad tarnybinis 

mobilus telefonas su sim kortele būtų perduotas teisioginiam vadovui. 

145. Su artimaisiais ir draugais, aplankiusiais darbo metu, bendrauti galima, tačiau stengtis 

bendrauti ne ilgiau kaip 10 min. Juos reikia pasikviesti į tam skirtą patalpą. 

146. Sudarant su darbuotojais darbo sutartį, darbuotojai pasirašytinai supažindinami su šiomis 

taisyklėmis, padalinio tvarkomis ir nuostatais, pareigybės aprašymu, su darbuotojų saugos ir 

sveikatos instrukcijomis ir kita dokumentacija susijusią su Centro veikla. 

147. Kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos 

darbo sąlygos, nustatytos Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme. 

148. Centro darbuotojai  privalo: 

148.1. vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos norminių teisės aktų reikalavimus 

ir kaip galima labiau rūpintis savo ir kitų darbuotojų sauga ir sveikata; 

148.2. vengti nereikalingo triukšmo, konfliktų, palaikyti dalykinę ir draugišką darbo atmosferą; 

148.3. laikytis darbo drausmės (laiku ateiti į darbą, laikytis nustatytos darbo laiko trukmės, visą 

darbo laiką skirti darbui, tiksliai ir laiku vykdyti savo darbo funkcijas bei kitus administracijos 

pavedimus); 

148.4. saugoti komercines Centro paslaptis ir konfidencialią informaciją; 

148.5.laiku pasitikrinti sveikatą; 

148.6. informaciją, kurios reikalauja Centro administracija, pateikti ne vėliau, nei reikalauja 

nustatyti terminai; 

148.7.iškilusius klausimus, problemas, abejones, konfliktines situacijas aptarti ir spręsti su Centro 

direktoriumi arba jo įgaliotu asmeniu; 

148.8. apie konfliktines situacijas ar ginčus su bendradarbiais ir klientais informuoti Centro 

direktorių arba jo įgaliotą asmenį; 

148.9. savo veiksmais ir darbais formuoti gerą Centro įvaizdį, užtikrinti maksimalų dėmesį 

klientams ir pavyzdinę aptarnavimo kultūrą; 

148.10. nedelsiant šalinti priežastis ir sąlygas, neleidžiančias efektyviai dirbti arba apsunkinančias 

normalų darbą (konfliktai, etikos pažeidimai, organizacinės technikos priemonių gedimai, 

ekstremalios situacijos), nedelsiant pranešti apie tai Centro administracijai; 

148.11. gerinti darbo kokybę ir kultūrą, pagal galimybes darbe naudotis šiuolaikiniais mokslo 

laimėjimais; 

148.12. bendraujant su interesantais, rodyti jiems dėmesį, būti mandagiems ir atidiems, išsiaiškinę 

interesantų tikslus ir pageidavimus, jiems padėti. Jei darbuotojas nekompetentingas spręsti 

interesanto problemą, turi nurodyti, kas galėtų spręsti; 

148.13. savo elgesiu neprieštarauti darbo atsakomybės riboms bei nekenkti Centro interesams; 

148.14. atlikti savo darbą kompetentingai, stropiai, rūpestingai ir laiku, nesiimti darbo, kurio 

neišmano ar kuriam nepakanka kvalifikacijos; 

148.15. nuolat gilinti savo žinias, tobulinti kvalifikaciją, stebėti pasikeitimus įvairiose srityse; 

148.16. informaciją ir atsakymus pateikti nustatytais terminais; 

148.17. pastebėjęs kitą neblaivų darbuotoją, apie tai nedelsiant pranešti Centro administracijai, 

esant reikalui, imtis priemonių galimai nelaimei užkirsti; 

148.18. nedelsiant informuoti administraciją apie kiekvieną nekasdienį, su Centro veikla susijusį 

įvykį; 

148.19. darbuotojai, išeidami iš kabineto, kuriame nėra kolegų, privalo jį užrakinti ir nepalikti 

raktų duryse. Baigę darbą, turi palikti darbo vietą tvarkingą, išjungti kompiuterį, šildymo įrangą ir 

kitus prietaisus, uždaryti langus, išjungti kabinete šviesą, užrakinti kabineto duris; 
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148.20. darbuotojai privalo laikytis Centro nustatytos materialinių išteklių ir dokumentų 

saugojimo tvarkos; 

148.21. darbuotojai privalo nedelsdami pranešti vyr. specialistei ūkio reikalams apie priežastis ir 

sąlygas, neleidžiančias arba apsunkinančias normalų darbą (gedimus, techninius nesklandumus, 

avariją ir pan.). Vyr. specialistė ūkio reikalams organizuoja pašalinimą priežasčių ir sąlygų, 

trukdančių normalų darbą; 

148.22. Centro direktoriaus įsakymu paskirti atsakingi darbuotojai, kuriems yra suteikiami Centro 

patalpų signalizacijos kodai, direktoriaus nustatyta tvarka atrakina Centro patalpas prieš darbą, o 

pasibaigus darbui, jas užrakina; 

148.23. darbuotojų, kuriems yra suteiktos specialios funkcijos (reagavimas į Centro  patalpų 

signalizacijos suveikimus, Centro patalpų atidarymas ir (ar) uždarymas), budėjimo laikas 

tarnybiniai telefonai turi būti įjungti visą parą, kad būtų galima su jais susisiekti; 

148.24. darbuotojai, atleidžiami iš pareigų, turi perduoti nebaigtus vykdyti pavedimus, 

dokumentus, pažymėjimus, kabinetų durų raktus, turimas bylas, technines priemones, antspaudus 

bei spaudus ir kitą turtą. 

149. Centro darbuotojams draudžiama: 

149.1.be Centro direktoriaus ar tiesioginio vadovo sutikimo pavesti atlikti savo darbą kitam 

asmeniui; 

149.2. ateiti į darbą ir/ar darbo metu būti neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, toksinių, 

psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų arba visa tai vartoti darbe; 

149.3. tyčia ar dėl neatsargumo gadinti, laužyti Centro turtą; 

149.4. naikinti dokumentus, negavus Centro direktoriaus ar jo įgalioto asmens sutikimo; 

149.5. tyčia, dėl neatidumo ar aplaidumo teikti klaidingą informaciją;  

149.6. dirbti darbus, kuriuos atlikti nėra įpareigotas ir/ar apmokytas; 

149.7. pasibaigus darbo laikui palikti nesutvarkytą darbo vietą; 

149.8. neatidžiai, aplaidžiai pildyti privalomus dokumentus, reikalaujamas ataskaitas ar jų visai 

nepildyti; 

149.9. vėluoti į dalykinius susitikimus, susirinkimus; 

149.10. teikti bet kokią informaciją valstybinių institucijų pareigūnams, žiniasklaidai be Centro 

direktoriaus ar įgalioto asmens leidimo; 

149.11. darbo metu atlikti pareigas, nesusijusias su tiesioginėmis savo pareigomis; 

149.12. kelti konfliktines situacijas, skatinti nepasitikėjimą bendradarbiais ir Centro 

administracija; 

149.13. prie pašalinių asmenų ar tarpusavyje kritikuoti, aptarinėti Centro direktoriaus ir 

administracijos sprendimus, pavedamas vykdyti užduotis, kolegas, klientus ir interesantus; 

149.14. leisti pašaliniams asmenims naudotis Centro elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, 

programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis; 

149.15. perduoti kabinetų raktus kitiems asmenims. Darbuotojai praradę kabinetų durų raktus, 

privalo nedelsiant apie praradimo faktą pranešti tiesioginiam vadovui. Naujas raktas išduodamas, 

kai juos praradę darbuotojai parašo prašymą vyr. specialistei ūkio reikalams. 

149.16. iš Centro patalpų išsinešti Centrui priklausančius daiktus, dokumentus, inventorių; 

149.17. laikyti asmeninius dokumentus ir daiktus, pinigus kartu su Centro dokumentais, pinigais ir 

inventoriumi, taip pat kabinetuose laikyti daiktus, nesusietus su darbo pobūdžiu; 

149.18. be Centro direktoriaus leidimo nuosavus automobilius statyti prie Centro. 

150. Dirbantieji turi teisę: 

150.1. reikalauti, kad Centro direktorius užtikrintų darbuotojų saugą ir sveikatą, aprūpintų 

asmeninėmis apsaugos priemonėmis; 

150.2. atsisakyti atlikti darbą, nesulygtą darbo sutartimi, tai pat atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus 

sveikatai, gyvybei, taip pat dirbti tuos darbus, kuriuos saugiai atlikti nėra apmokyti; 

150.3. kad būtų tinkamai ir saugiai įrengtos darbo vietos, suteiktos reikalingos darbui priemonės. 

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

diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka už šią veiklą atsakingas juridinis asmuo. 
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21.ELGESIO REIKALAVIMAI  

152. Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Centrą: 

152.1. turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, darbuotojai turi elgtis 

pagarbiai vieni su kitais; 

152.2. dėmesingai, mandagiai ir korektiškai bendrauti su klientais. Išsiaiškinus jų tikslus bei 

pageidavimus, padėti. Tuo atveju, kai darbuotojas nekompetentingas spręsti kliento problemą, jis 

turi nurodyti kitą darbuotoją, kuris galėtų tai padaryti; 

152.2. draudžiama reikšti negatyvią nuomonę apie klientus, paslaugų gavėjus ar kitus asmenis 

jiems girdint. Klientams girdint, darbuotojams draudžiama aptarinėti Centro vidaus problemas, 

rodyti neigiamas emocijas, vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius; 

153. Siekiant išvengti netikslaus žiniasklaidos atstovų, valstybinių institucijų ar visuomenės 

informavimo atvejų, rekomenduojama bet kurią informaciją, susijusią su Centro veikla, prieš ją 

paviešinant, suderinti su Centro administracija. 

153. Visada reikia stengtis, kad nebūtų provokuojamas neleistinas elgesys su lankytojais ir 

interesantais, elgtis garbingai, nemoralizuoti kitų, neduoti dorovinių nurodymų ar pamokymų 

kitiems. 

 

22.EKSTREMALIOS SITUACIJOS 

154. Įvykus nelaimingam atsitikimui, būtina nedelsiant pranešti Centro direktoriui ar atsakingam 

asmeniui, kreiptis į artimiausią gydymo įstaigą arba iškviesti greitąją medicininę pagalbą ir iki 

tyrimo pradžios išsaugoti įvykio vietą tokią, kokia buvo nelaimingo atsitikimo metu, jei tai nekelia 

pavojaus kitų darbuotojų sveikatai ir gyvybei. 

155. Įvykus nelaimingam atsitikimui pakeliui į darbą arba iš darbo, nedelsiant, pačiam ar per kitus 

asmenis pranešti tiesioginiam vadovui ar jo įgaliotiems asmenims apie atsitikimą ir jo aplinkybes. 

156. Kilus gaisrui, reikia iškviesti ugniagesius bendruoju telefonu 112, turimomis pirminėmis 

gaisro gesinimo priemonėmis gesinti gaisrą, nedelsiant informuoti Centro direktorių, kilus 

sveikatos ar gyvybės pavojui, išeiti iš pavojingos zonos. 

157. Darbuotojas privalo mokėti naudotis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis.  

158. Jeigu Centras yra plėšiamas, svarbiausia yra žmonių, esančių Centre, saugumas. Todėl 

nereikia imtis priemonių, siekiant išsaugoti materialines vertybes ir pinigus. Apiplėšimo atveju, 

darbuotojai privalo prisiminti, kad žmogaus gyvybė svarbiau už materialinį turtą. Įsitikinus, kad 

plėšikai pasišalino, pranešti policijai, Centro direktoriui ir atsakingiems asmenims. 

159. Incidentų registravimas ir tyrimo tvarka nustatyti atskiru įsakymu. 

 

23. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

160. Centro darbo tvarkos taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos. 

161. Darbo tvarkos taisyklės gali būti keičiamos, papildomos, keičiantis įstatymams, keičiant 

Centro darbo organizavimą. 

162. Centro darbo tvarkos taisyklių laikymasis yra viena iš darbo drausmės sudėtinių dalių. Su 

taisyklėmis ir jų pakeitimais darbuotojai supažindinami pasirašytinai. 

163. Įvykus nelaimingam atsitikimui pakeliui į darbą arba iš darbo, nustatomas optimalus laikas: 

pakeliui į darbą 1 val., prieš darbo pradžią; pakeliui iš darbo 1 val., pasibaigus darbui. 

164.Centro darbo tvarkos taisyklės yra lokalinio pobūdžio dokumentas, taikomas tik Centre 

dirbantiems darbuotojams, nepriklausomai nuo jų darbo santykių terminų. 

 

 

Suderinta: 

 

 

 

 


