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DARBO TVARKOS TAISYKLES

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

l. PlinkSiq globos namq (toliau - Globos namai, darbdavys arba jstaiga) darbo tvarkos

taisykles - lokalinis teises aktas, reglamentuojantis darbo sutarti sudariusiq Saliq teises, pareigas ir

atsakomybg, darbuotojq priemim4 ir atleidimq, darbo reLimq, poilsio laik4, taip pat kitus istaigoje
darbo santykius regul iuojandius klausimus.

2. Sios darbo tvarkos taisykles parengos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo

kodekso (DK) nuostatomis bei kitais Lietuvos Respublikos istatymais, darbo teises normomis ir yra

privalomos visiems Globos namq darbuotojams.

3. Globos namq darbo tvarkos taisykles ir jq pakeitimus, savo isakymu tvirtina

Globos namq direktorius, pries tai atliekamos informavimo ir konsultavimo proced[ros Lietuvos

Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

4. Darbo tvarkos taisykliq nuostatos taikomos tiek, kiek Siq teisiniq santykiq

nereglamentuoja kiti Lietuvos Respublikos norminiai teises aktai. Be 5iq darbo tvarkos taisykliq,

darbuotojq teises ir pareigas reguliuoja darbo sutartis, saugos ir sveikatos instrukcijos, pareigybiq

apra5ai, Globos namq direktoriaus isakymai ir kiti vietiniai (tokaliniai) norminiaiteises aktai.

5. Pagrindines Zinios apie istaig4:
5.1. biudZetine istaiga istei$a MaZeikiq r. savivaldybes 2016-09-30;

5.2. iregistruota juridiniq asmenq registre, kodas: 304405312;

5.3. Registracijos ir veiklos adresas: Mokyklos g. 3, PlinkSiq k., MaZeikiq r.;

5.4. veiklos sritis: socialiniq paslaugq teikimas;

5.5. Globos namams vadovauja: direktorius (toliau ir darbdaviui atstovaujantis asmuo);

5.6. Globos namq veikl4 uZtikrina ir funkcijas atlieka:

5.6. I . administracija;

5.6.2. socialinio darbo padalinys, vadovaujamas direktoriaus pavaduotojo socialiniam

darbui;

5.6.3. sveikatos prieZigros padalinys, vadovaujamas vyriausiojo bendrosios praktikos

slaugytojo;

5.6.4. buities paslaugq padalinys, vadovaujamas buities padalinio vadovo;

5.6.5. maitinimo organizavimo padalinys, vadovaujamas vyriausios bendrosios

praktikos slau gytojos, arba d irektoriaus.

II SKYRIUS

DARBUSToJU LY.IU LYGYBE IR NEDISKRIMINAVIMAS KITAIS PAGRINDAIS

6. Globos namuose uZtikrinami lydiq lygybes ir nediskriminavimo kitais pagrindais

principai. Tai rei5kia, kad bet kokiq darbdavio santykiq su darbuotojais atvejais tiesiogine ir

netiesiogine diskriminacija, priekabiavimas, seksualinis priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti

tyies, rases, tautybes, pilietybes, kalbos, kilmes, socialines padeties, tikejimo, isitikinimq ar
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paZiiirq, amZiaus, lytines orientacijos, negalios, etnines priklausomybes, sveikatos bukles.

santuokines ir Seimines padeties, narystes politineje partijoje, profesineje sqjungoje ar asociacijoje,

religijos (iSskyrus atvejus, kai darbuotojas dirba religinese bendruomenese, bendrijose ar centruose,
jeigu reikalavimas darbuotojui del iSpaZjstamos religijos, tikejimo ar isitikinimq, atsiZvelgiant i

religines bendruomenes, bendrijos ar globos namq etos4, yra iprastas, teisOtas ir pateisinamas).

ketinimo tureti vaik4 pagrindu, taip pat del to, kad darbuotojas naudojasi ar naudojosi DK
numatytomis teisdmis, bei del aplinkybiq, nesusijusiq su darbuotojq dalykinemis savybemis. ar

k ita is jstatym uose nustatla is pagrindai s yra draudZiarn i.

7. Globos namai, jgyvendindami lydiq lygybes ir nediskiminavimo kitais pagrindais

principus, laikosi darbuotojq atZvilgiu Siq nuostatq:

7.1. priimant i darbq taikyti vienodus atrankos kriterijus ir s4lygas;

7.2. sudaryti vienodas darbo s4lygas, galimybes tobulinti kvalifikacij4, siekti

profesinio tobulejimo, persikvalifikuoti, igyti praktines darbo patirties. taip pat teikti vienodas

lengvatas;

7.3. taikyti vienodus darbo vertinimo ir atleidimo i5 darbo kriterijus;

7 .4. uL tokj pati ir vienodos veftes darb4 moketi vienod4 darbo uZmokesti;

7.5. imtis priemoniq, kad darbuotojas darbo vietoje nepatirtq priekabiavimo,

seksualinio priekabiavimo ir nebiitq duodami nurodymai diskriminuoti, taip pat nebLitq

persekiojamas ir butq apsaugotas nuo prieSiSko elgesio ar neigiamq pasekmiq, jeigu pateikia skund4

del diskriminacijos ar dalyvauja byloje del diskriminacijos;

7.6. imtis tinkamq priemoniq, kad nejgaliesiems bUtq sudarytos s4lygos gauti darbq,

dirbti, siekti karjeros arba mokytis, jskaitant tinkamq darbo s4lygq sudarym4, jeigu del tokiq

priemo n i q nebus neproporci n gai apsunkinamo s darbdav io pareigo s.

8. Globos namuose ya patvirtinta Lygiq galimybiq politika ir jos jgyvendinirno tvarka.

III SKYRIUS

DARBUOTOJO ASMENS DUOMENU IR JO TEISES I PRIVATU GYVENIMA APSAUGA

9. Globos namuose gerbiama darbuotojo teise i privatq gyvenim4, uZtikrinama

darbuotojo asmens duomenq apsauga.

10. Renkant ir tvarkant asmens duomenis Globos namuose laikomasi tikslingumo ir

proporcingumo principq, nereikalaujama i5 darbuotojo pateikti tq duomenq, kurie nera reikalingi,

nekaupiami. Darbuotojq asmens duomenys tvarkomi siekiant vykdyti darbo sutartis su darbuotojais,

darbuotojq teisiq ir pareigq jgyvendinimui (personalo valdymo, raStvedybos tvarkymo, buhalterines

apskaitos, materialiniq ir finansiniq i5tektiq naudojimo, vidines komunikacijos ir pan'), o taip pat

siekiant vykdyi darbdaviams taikomq administracinio pob[dZio teises aktq mokesdiq, apskaitos ir

panaSiose srityse reikalavimus. DraudZiama i5 darbuotojo reikalauti informacijos, kuri nera susijusi

su jo sveikatos bIkle, kvalifikacija ar kitomis aplinkybemis, nesusijusiomis su tiesioginiu darbo

funkcijos atlikimu.
I I . Darbdaviui lgyvendinant nuosavybes ar valdymo teises i darbo vietoje naudojamas

informacines ir elektroniniq ry5iq technologijas, negali bilti paZeidZiamas darbuotojq asmeninio

susiZinojimo slaptumas.

l2.Darbuotojas pasiraSytinai supaZindinamas su

reglamentuojandiais asmens duomenq tvarkym4 Globos namuose.

norminiais dokurnentais.
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IV SKYRIUS
DARBUOTOJU GARBES IR ORUMO GYNIMAS

13. Globos namuose siekiama sukurti toki4 darbo aplink4, kurioje darbuotojas ar jq
grupe nepatirtq prieSi5kq, neeti5kq, Zeminanciq, agresyviq, uZgauliq, jZeidZiandiq veiksmq, kuriais
kesinamasi i atskiro darbuotojo ar jq grupes garbg ir orumq fizini ar psichologinj asmens
neliediamum4 ar kuriais siekiama darbuotojq ar jq grupg lbauginti, sumenkinti ar jstumti j beginklg
ir bejegg padeti.

14. Smurtas ir priekabiavimas, jskaitant psichologinj smurlE, smurt4 ir priekabiavimq
del lyies (smurtas ir priekabiavimas nukreiptas prieS asmenis del jq lyies arba neproporcingai
paveikiantis tam tikos lyies asmenis, lskaitant seksualinj priekabiavim4), - bet koks nepriimtinas
elgesys ar jo gresm6, nesvarbu, ar nepriimtinu elgesiu vien4 kart4 ar pakartotinai siekiamapadar5,ti
fizini, psichologini, seksualinj ar ekonominj poveiki, ar nepriimtinu elgesiu Sis poveikis padarorras
arba gali biiti padargas, ar tokiu elgesiu iZeidZiamas asmens orumas arba sukuriama bauginanti,
prieSi5ka, Zeminanti ar iZeidLianti aplinka ar (ir) atsirado arba gali atsirasti fizine, turtine ir (ar)
neturtine Zala. Smurtas ir priekabiavimas draudZiamas:

l4.l . darbo vietose, iskaitant vieSEsias ir privadias vietas, kai darbuotojas yra
darbdavio Zinioje ar atlieka pareigas pagal darbo sutarti;

14.2. pertraukq pailseti ir pavalgyti metu arba naudojantis buities, sanitarinemis ir
higienos patalpomis;

14.3. su darbu susijusiq iSvykq, kelioniq, mokymq, renginiq ar socialines veiklos rnetu;
14.4. su darbu susijusio bendravimo, iskaitant bendravim4 informacinemis ir

elektroniniq rySiq technologijomis, metu;

14.5. darbdavio suteikrame biiste;

14.6. pakeliui i darbq ar i5 darbo.

15. Globos namuose imamasi visq butinq priemoniq smurto ir priekabiavirno
prevencijai uZtikinti ir aktyviq veiksmq pagalbai asmenims, patyrusiems smurt4 ar priekabiavirn4,
suteikti. Tuo tikslu Globos namuose yra patvirtintas ir igyvendinamas mobingo ir psichologinio

smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos apraSas.

V SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMO I DARBAIR ATLEIDIMO IS DARBO TVARKA. DARBO

SUTARTIES SI,'DARYMAS, VYKDYMAS, PAS IBAIG IMAS

16. Priimamas j darb4 asmuo Globos namq administracijai turi pateikti:

16.1 . tapatybes kortelg ar kit4 asmens tapatybg patvirtinanti dokumentq;

16.2. kontaktinius duomenis (adres4, telefono numerj, el. paSto adresE ir pan.);

I 6.3. iSs ilavi n imq, profesini pasirengim4 patvirtinand ius dokumentus;

16.4. privalomojo sve ikatos patikrinimo medicining paLymq;

16.5. kitus dokumentus, kuriuos teisetai pateikti reikalauja norminiai teises aktai irlar

darbdavys;

16.6. savo iniciatyva, bet koki4 informacij4, su kuria teises aktai sieja specialias

garantijas darbo santykiq, mokesdiq ir panaSiose srityse (informacija apie Seimos sudeti, vaikus ir
pan.).

17. Globos narnq ir darbuotojo susitarimas del darbo jforminamas darbo sutartimi

vadovaujantis DK nuostatomis. Darbo sutartis - darbuotojo ir darbdavio susitarimas, pagal kurj
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darbuotdas isipareigoja bDdamas pavaldus darbdaviui ir jo naudai atlikti darbo funkcijq, o
darbdavys isipareigoja uZ tai moketi darbo uZmokestj.

18. Jeigu darbo sutarties Salys nesusitaria del darbo sutarties ruSies (DK 66 str.),
laikoma, kad sudaryta neterminuota darbo sutartis.

19. Darbo sutartyje galimi Sie papildomi susitarimai del: papildomo darbo, isbandyrno.
mokymo iSlaidq atlyginimo, nekonkuravimo, konfidencialios informacijos apsaugos, ne viso darbo
laiko.

Durbo s uta rt ies s udo ry mts, vy kdy mt s.

20. Darbo sutaftis laikoma sudaryta, kai Salys susitaria del butinqjq darbo sutarties
s4lygll (del darbo funkcijos, darbo laiko, darbo apmokejimo ir darbovietes). Apie darbo sutarties
sudarym4 ir darbuotojo priemim4 j darbE nustatyta tvarka prane5ama Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniam skyriui
maZiausiai prie5 vien4 darbo dien4 iki numatytos darbo pradZios.

21. Darbo sutartis isigalioja darbuotojui pradejus dirbti.
22.Darbo sutartis sudaroma ra5tu dviem egzemplioriais. Darbo sutartj pasira5o Clobos

namq direktorius (darbdaviui atstovaujantis asmuo) ir darbuotojas. Vienas pasiraSyas darbo
sutart ies egzem pl iori u s ite ikiamas darbuotoj u i, kitas lieka d arbovieteje.

23.Darbdavys leidZia darbuotojui pradeti dirbti tik tada, kai pasira5ytinai supaZindina
darbuotoj4 su darbo s4lygomis, tvark4 darbovieteje nustatandiomis darbo teises normomis,
darbuotojq saugos ir sveikatos, gaisrines saugos reikalavimais, kitais darbovieteje galiojandiais
lokaliniais teises aktais, reglamentuojandiais jo darb4. Pradejusiam dirbti Globos namuose
darbuotojui, parodoma jo darbo vieta, supaZindinamas su busimais bendradarbiais, Globos namq

gamyb i niq bei adm in istraci n iq patalp q i Sdestym u.

24. Darbo selygq keitimas (DK 45,46 str.):

24.1. pakeisti bUtin4sias darbo sutarlies sqlygas, papildomas darbo sutarties s4lygas,

nustaty't4 darbo laiko reZimo riiSi ar perkelti darbuotoj4 dirbti i kit4 vietovg darbdavio iniciatyva
galima tik su darbuotojo raSytiniu sutikimu;

24.2. darbuotojo sutikimas arba nesutikimas dirbti pasiiilytomis pakeistornis

bfitinosiomis ar papildomomis darbo sutarties s4lygomis, kitos r[Sies darbo laiko reZimu ar kitoje

vietoveje turi bUti iSreikStas per darbdavio nustatyt4 termin4, kuris negali biiti trumpesnis negu 5

darbo dienos. Darbuotojo atsisakymas dirbtipasiulytomis pakeistomis s4lygomis, gali biiti laikornas

prieZastimi nutraukti darbo santykius darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltes DK 57 straipsnyje

nustatyta tvarka. Darbuotojo atsisakymas dirbti uZ sumaZint4 darbo uZmokestj negali biiti laikomas

teiseta prieZastimi nutraukti darbo sutarti;

24.3. kitos nepaminetos darbo s4lygos darbdavio sprendimu gali b[ti keidianros,

pasikeitus jas reglamentuojandioms taisyklems ar ekonominio, organizacinio ar gamybinio

butinumo atvejais. Apie Siq s4lygq pakeitimus darbuotojas turi b[ti informuotas prie5 proting4

termin4. Darbdavys sudaro pakankamas s4lygas darbuotojui pasirengti b[simiems pasikeitimams;

24.4.nustatoma, kad tais atvejais, kai LR DK ar kitos darbo teises normos nesuteikia

darbuotojui teises reikalauti pakeisti darbo s4lygas, darbuotojas turi teisg praSyti darbdavio pakeisti

jo darbo s4lygas. Atsisakymas patenkinti darbuotojo ra5tu pateiktq praSym4 pakeisti bltin4sias ar

darbo sutarties 5aliq sulygtas papildomas darbo sutarties s4lygas turi buti mot)/uotas ir pateiktas

ra5tu ne veliau kaip per penkias darbo dienas nuo darbuotojo praSyno pateikimo;

24.5. darbdaviui atsisakius tenkinti darbuotojo pra5ym4 pakeisti darbo s4lygas, del Siq

s4lygq pakeitimo darbuotojas pakartotinai gali keiptis ne anksdiau kaip po vieno menesio nuo
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darbuotojo pra5ymo pakeisti darbo s4lygas pateikimo.
25' Darbo sutarties vykdymo sustabdymas darbdavio ar kitq asmenq iniciatyva

(DK 49 str.):

25.1. jeigu darbuotojas pasirode darbe apsvaiggs nuo alkoholio, narkotiniq,
psichotropiniq ar toksiniq medliagq, darbdavys t4 dien4 (pamain4) jj nuSalina nuo darbo,
neleisdamas jam dirbti ir nemokedamas darbo uZmokesdio;

2J.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliqj4 situacij4 ir (ar)
karantin4, siekiant uZtikrinti darbuotojq ir trediqjq asmenq sveikatos apsau94, darbdavys privalo
darbuotojui, kurio sveikatos b[kle kelia gresmg kitq darbuotojq sveikatos saugumui, motyvuotu
raStu pasillyti dirbti nuotoliniu bDdu.

Do rbo s uta rt ies n utra uk i ma s

26.Darbo sutarties nutraukimas Saliq susitarimu (DK 54 str.). Pasiiilymas nutraLrkti
darbo sutarti turi buti pateiktas raStu. Jame turi biiti iSdestytos darbo sutarties nutraukimo s4lygos
(nuo kada pasibaigia darbo santykiai, koks yra kompensacijos dydis, kokia nepanaudotq atostogq
suteikimo tvarka, atsiskaitymo tvarka ir kita). Jeigu kitadarbo sutafties Salis sutinka su pasiUlymu,
ji sutikim4 iSreiSkia ra5tu. Jeigu darbo sutafties Salis per penkias darbo dienas neatsako !pasitilym4,
laikoma, kad pasiUlymas nutraukti darbo sutarti atmestas.

27. Neterminuota darbo sutartis ir terminuota darbo sutaftis, sudaryta ilgesniam kaip
vieno menesio laikotarpiui, gali biiti nutraukta darbuotojo raSytiniu pareiSkimu be svarbiq
prieZasdiq (DK 55 str.), apie tai ispejus darbdavj ne vdliau kaip prieS dvidesimt (20) kalendoriniq
dienq. Darbuotojas turi teisg at5aukti pareiSkim4 nutraukti darbo sutartj ne veliau kaip per 3 darbo
dienas nuo jo padavimo dienos. Veliau jis galiatSauktiparei5kim4 tik su darbdavio sutikimu.

28. Darbo sutartis gali bUti nutraukta darbuotojo raSytiniu pareiSkimu del svarbiq
prieZasdiq (DK 56 str.), apie tai ispejus darbdavj ne veliau kaip prie5 penkias (5) darbo dienas,

29.Darbdavys turi teisg nutraukti neterminuotq arba terminuotE darbo sutartj prieS

termin4 del 5iq prieZasdiq (DK 57 str.):

29.1. darbuotojo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa pertekline del darbo
organizavimo pakeitimq ar kitq prieZasdiq, susijusiq su darbdavio veikla;

29.2.darbuotojas nepasiekia sutartq darbo rezultatq kai darbuotojui raStu buvo

nurodyi jo darbo tr0kumai ir nepasiekti asmeniniai rezultatai ir buvo bendrai sudary,tas rezultatq

gerinimo planas, apimantis laikotarpi, ne trumpesni negu du menesiai, ir Sio plano vykdymo
rezultatai nepatenkinam i;

29.3.darbuotojas atsisako dirbti pakeistomis b[tinosiomis ar papildomomis darbo

sutarties sElygomis arba keisti darbo laiko reZimo r05j ar darbo vietovg;

29.4. darbuotojas nesutinka su darbo santykiq tgstinumu verslo ar jo dalies perdavirno

atveju;

29.5. teismas ar darbdavio organas priima sprendimq, delkurio pasibaigia darbdavys;

30. Darbo sutartis pagal DK 57 str. nuostatas nutraukiama ispejus darbuotoj4 prieS

vien4 menesi, o jeigu darbo santykiai tgsiasi trumpiau negu vienus metus, - prie5 dvi savaites. Sie

jspejimo terminai dvigubinami darbuotojams, kuriems iki istatymq nustatyto senatves pensijos

amZiaus likg maZiau kaip penkeri metai, ir trigubinami darbuotojams, kurie augina vaikq (ivaikj) iki

keturiolikos metq, ir darbuotojams, kurie augina neigalq vaik4 iki aStuoniolikos metq, taip pat

neigaliems darbuotojams ir darbuotojams, kuriems iki istatymq nustatyto senatvds pensijos amZiaus

liko maZiau kaip dveji metai.

31. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva ddl darbuotojo kalt€s (DK

58 str.). Darbdavys turi teisg nutraukti darbo sutarti be jspejimo ir nemoketi iSeitines i5mokos, jeigu
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darbuotojas del savo kalto veikimo ar neveikimo padaro pareigq, kurias nustato darbo teises normos
ar darbo sutartis, paZeidimE. PrieZastis nutraukti darbo sutarli gali buti SiurkStus darbuotojo darbo
pareigq paZeidimas arba per paskutinius dvylika menesiq darbuotojo padarytas antras toks pat darbo

pareigq paZeidimas.

32. SiurkSiiu darbo pareigq paZeidimu laikomas:

32.1. neatvykimas j darb4 visq darbo dien4 ar pamain4 be pateisinamos prieZasties;

32.2. pasirodymas neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotiniq, toksiniq ar

psichotropiniq medZiagq darbo metu darbo vietoje, i5skyrus atvejus, kai toki apsvaigim4 sukele

profesiniq pareigq vykd ymas;

32.3. atsisakymas tikrintis sveikat4, kai toks tikrinimas pagal darbo teisds normas

privalomas;

32.4. smurtas at priekabiavimas, iskaitant psichologinj smurt4 ir smurt4 ar

priekabiavim4 del lyies (smurtas ar priekabiavimas, nukreiptas prieS asmenis del jq lyies arba

neproporcingai paveikiantis tam tikos lyties asmenis, iskaitant seksualin j priekabiavim4),

diskriminacinio pobiidZio veiksmai ar garbes ir orumo paZeidimas kitq darbuotojq ar trediqjq

asmenq atZvilgiu darbo metu ar darbo vietoje;

32.5.tydia padaryta turtine Zala darbdaviui ar bandymas tydia padaryti jam turtines

Zalos;

32.6. darbo metu ar darbo vietoje padaryta nusikaltimo poZymiq turinti veika;

32.7. kifi paZeidimai, kuriais Siurk5diai paieidLiamos darbuotojo darbo pareigos.

33. Prie5 priimdamas sprendimE nutraukti darbo sutartj darbdavio iniciatyva del

darbuotojo kaltes, darbdavys privalo pareikalautidarbuotojo raSytinio paaiSkinimo, i5skyrus atvejus,

kai darbuotojas per darbdavio nustat),t4 proting4 laikotarpj Sio paai5kinimo nepateikia. Darbo

sutartis del darbuotojo padaryto antro tokio paties darbo pareigq paZeidimo gali biiti nutraukta tik
tada, jeigu ir pirmasis paZeidimas buvo nustatfas, darbuotojas turejo galimybg deljo pasiai5kinti ir

darbdavys per vien4 menesj nuo paZeidimo paaiSkejimo dienos darbuotoj4 ispejo apie galirn4

atleidim4 uZ antrq toki paZeidim4.

34. Sprendim4 nutraukti darbo sutarti del darbuotojo padaryto paZeidimo darbdavys

priima ivertings paZeidimo ar paZeidimq sunkum4 ir padarinius, padarymo aplinkybes, darbuoto.io

kaltg, prieZastini rySi tarp darbuotojo veikos ir atsiradusiq padariniq, jo elgesi ir darbo rezultatus iki

paZeidimo ar paZeidimq padarymo.

35. Sprendimq nutraukti darbo sutarti deI darbuotojo padary'to paZeidimo darbdavys

turi priimti ne veliau kaip per vien4 menesi nuo paZeidimo paaiSkejimo ir ne veliau kaip per 5e5is

menesius nuo jo padarymo dienos. Pastarasis terminas pratgsiamas iki dvejq metq, jeigu darbuotojo

padary,tas paZeidimas paaiSkeja atlikus audit4, inventorizacij4 ar veiklos patikrinim4.

36. Darbo sutartis gali blti nutraukta ir kitais LR darbo kodekse numatytais ir kituose

jstatymuose nustaty,tais pagrindais (darbdavio valia, nesant Saliq valios, mirus darbo sutarties Saliai

- fiziniam asmeniui ir kt.).

37. Darbo sutarties nutraukimo apribojimai ir garantijos, bei jq taikymo tvarka

nesdioms moterims, darbuotojams, auginantiems vaikus, bei darbuotojams, paSauktiems atlikti

privalomqjq karo tarnyb 4 arba alternatyviqjq kraSto apsaugos tarnyb4 numatyti DK 6l straipsnyje.

38. Ispejimq nutraukti darbo sutart! reglamentuoja DK 64 straipsnis. lspe.iimas turi

blti pateiktas rastu. [spejime nutraukti darbo sutart! turi buti nurodyos darbo sutarties nutraukimo

prieZastys ir !statymo norma, kurioje nurodytas darbo sutarties nutraukimo pagrindas, darbo

santykiq pasibaigimo d iena.
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39' Darbo sutarties pasibaigimo lforminimas (DK 65 str.). Darbo santykiqpasibaigimo diena yra paskutine darbuotojo darbo diena, isskyrus atvejus, kai darbo sutartisnutraukiama nesant darbuotojo darbe arba kai darbuotojui neleidZiama tEdien4 dirbti. pasibaigus
darbo sutardiai, apie tai daromas irasas darbo sutartyje. Ne veliau kaip kit4 darbo dien4 po darbo
santykiq pasibaigimo dienos darbdavys privalo apie darbo sutarties pasibaigim4 pranesti
valstybin io social i nio draud i mo fondo vald ybos teritorin iam skyriu i.

40' Darbuotdo pra5ymu, darbdavys per de5imt dienq privalo jam iSduoti paiymq apie
darbuotojo vykd14 darbo funkcri4, jos pradhiqir pabaig4, taip pat gaut4 darbo uzmokestj.

4l' Nutraukus darbo sutarti, darbuotojas turi gr4Zinti (perduoti) vis4, jo darbo
funkciioms atlikti' isduot4 Globos namams priklausanti turt4, inventoriq, asmenines apsaugos
priemones ir kt.

VI SKYRIUS
DARBO IR POILSIO LAIKAS. ATOSTOGOS

42. Darbo laikas - tai laikas, kuri darbuotojas privalo dirbtijam pavest4 darb4, ir kiti
jam prilyginti laikorarpiai. I darbo laik4 ltraukiami sie laikotarpiai:

42.I . pasirengimas darbui darbo vietoje;
42.2. fiziologines pertraukos ir specialios peftraukos;
42.3. keliones i5 darbovietes i darbdavio nurody4 darbo funkcijos laikino atlikirno

viet4 laikas;

42.4.budejimo laikas LR darbo kodekso nustatyta tvarka;
42.5. kvalifikacijos toburinimo darbdavio pavedimu raikas;
42.6. privalomq darbuotojq sveikatos patikinimq laikas;
42.7 . prastovos laikas;

42.8. nuSalinimo nuo darbo laikas, jeigu nuSalintas darbuotojas privalo laikyis
nustatytos darbo vieteje tvarkos;

42.9. kiti darbo teises normq nustatyti laikotarpiai.
43. Darbo laiko norma, tai yra laiko trukme, kuri4 darbuotojas vidutiniskai per tam

tik4 laikotarpi turi dirbti darbdaviui, kad atlihq pareigas pagal darbo sutarti (neskaitant papildomo
darbo ir virsvalandziq). Darbo laiko trukme yra nustatyta darbo sutartyje.

44. Darbo laiko norma nurodoma darbo valandomis per savaitg, darbo valandomis per
dien4 ar kit4 apskaitini laikotarpi, nepaZeidZiant DK ar kitq darbo teises normq nustatytLl
maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko trukmes reikalavimq.

45. Darbuotojo darbo laiko norma yra 40 valandq per savaitg, nebent darbo teises
normos darbuotojui nustato sutrumpint4 darbo laiko norm4 arba Salys susitaria del ne viso darbo
laiko.

46. Sutrumpinto darbo laiko norma- 38 val. per savaitg, taikoma sveikatos prieZilros
specialistams.

47. Darbuotojo praSymu arba Saliq susitarimu, darbuotojams, kurie augina vaikus iki
trejq metq, nustatoma sutrumpinta 32 valandq per savaitg darbo laiko norma, uZ nedirbt4 darbo
laiko normos dali paliekant nustatlt4 darbo uZmokesti. Si sutrumpinta darbo laiko norma taikorna
vienam iStevq (iteviq) arglobejq jq pasirinkimu, ikivaikui sukankatreji metai(DK ll2 str.).

48. Svendiq dienq i5vakarese darbo dienos trukme sutrumpinama viena valanda,

visiems darbuotojams, nepriklausomai nuo to ar darbuotojas dirba vis4 ar ne vis4 darbo laik4.

sumines darbo laiko apskaitos reZimu, budint, ar kt. Jei darbuotojas dirba keliose pareigose to.ie
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padioje darbovieteje, tuomet valanda trumpinama bendra darbuotojo darbo dienos trukm0, o ne

atskirai pagal kiekvien4 pareigybg. Jeigu darbuotojas pradeda darbE Svendiq dienq, jam darbo

dienos trukme Svendiq iSvakarese turi biiti sutrumpinama viena valanda, tuo atveju, kai del darbo

organizavimo ypatumq prieSventing dienE nera galimybes sutrumpinti darbo laiko viena valanda,

gali b[tiorganizuojamas virSvalandinis darbas. Jei Sventines dienos yra kelios i5 eiles, darbo laikas

trumpinamas viena valanda prie5 kiekvien4 Sventing dien4.

49. Darbo laiko reZimas - darbo laiko normos paskirstymas per darbo dien4

(pamain4), savaitg, menes! ar kit4 apskaitini laikotarpj, kuris negali virSy'ti trijq paeiliui einandiq

menesiq.

50. Darbdavys privalo tenkinti praSym4 dirbti darbuotojo pageidaujamu darbo laiko

reZimu, kai to reikalauja neSdia, neseniai pagimdZiusi ar k[timi maitinanti darbuotoja, darbuotojas,

auginantis vaik4 iki aStuoneriq metq, ir darbuotojas, vienas auginantis vaikq iki keturiolikos metq

arba neigalq vaik4 iki aStuoniolikos metq, darbuotojas, pateikgs praSymq, pagrist4 sveikatos

prieZiUros istaigos iSvada apie jo sveikatos buklg arba bUtinybe slaugyti (priZiIreti) Seimos nar! ar

kartu su darbuotoju gyvenanti asmenj, jeigu del gamybinio bltinumo ar darbo organizavitno

ypatumq tai nesudarlq darbdaviui per dideliq s4naudq.

5l . Globos namq darbuotojams nustatoma penkiq darbo dienq savaite su 2 poilsio

dienomis. Darbo laikas neturi virSyti 40 darbo valandq per savaitE. Kasdienine apskaitoma darbo

laikotrukme-8 val.

52. Darbuotojai privalo dirbti darbo (pamainos) grafikuose nustatytu laiku. kuriuose

nurodomos darbo pradZios ir pabaigos valandos ir darbo dienos'

53. Jeigu darbo teises normos ar darbo sutarlis nenustato kitaip, Globos namuose

nustatomi darbo laiko reZimai direktoriaus isakymu.

54. Poilsio laikas - laisvas nuo darbo laikas. Jeigu DK normos nenustato kitaip, darbo

laiko reZimas negali paZeisti minimaliojo poilsio laiko reikalavimq nustatytq DK 122 str.

55. Globos namq darbuotojams bendra suteikiamos peftraukos pailseti ir pavalgyi

trukme - 30 minudiq.

56. Jeigu darbuotojui, del nustatyto darbo laiko reZimo yra numatyas kitoks darbo

dienos pradZios, pabaigos laikas ir kasdiene darbo laiko trukme, tai jam pertrauka pailseti ir

pavalgyti suteikiama ne veliau kaip po 5 val. darbo, jos trukme , pradLia ir pabaiga nustatoma darbo

(pamainos) grafike.

57. Jeigu atliekant darbus darbuotojas negali ar nesuspeja nustatytu laiku pailseti ir

pavalgyti, suteikiama galimybe pavalgyti ir pailseti kitu darbo laiku, suderinus su tiesioginiu

vadovu.

58. per darbo dien4 (pamain4) darbuotojams suteikiamos fiziologines pertraukos pagal

darbuotojo poreiki.

59.Globos namuose nedirbama LR valstybiniq Svendiq dienomis. Svendiq dienE

dirbama tik su darbuotojo sutikimu, i5skyrus atvejus, kai dirbama pagal suminq darbo laiko

apskaitq.

60. Poilsio diena - diena, kuri4 nedirbama pagal darbo laiko teLim4.

6l.Globos namq darbuotojams, dirbantiems nekintandios darbo dienos trukrnds

reZimu, bendros poilsio dienos yra Sestadienis ir sekmadienis. Skirti dirbti poilsio dienq galima tik

su darbuotojo sutikimu, i5skyrus atvejus, kai dirbama pagal suminq darbo laiko apskait4'

62. Kasmetines atostogos - laisvas nuo darbo laikas, suteikiamas darbuotojui pailseti
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i us.

aZiau kaip 20 darbo dienq (eigu dirbama 5 darbo
arbo dienq per savaitg skaidius yra maZesnis arba
esnes kaip 4 savaidiq trukmes atostogos.

metq, darbuotojams, vieniems auginantiems vaik4iki keturiolikos metq arba neigalq vaik4 iki astuoniolikos metq, ir neigaliems darbuotojamssuteikiamos 25 darbo dienq kasmetines atostogos, Jeigu darbo dienq per savaitg skaidius yramazesnis arba skirtingas, darbuotojui turi biiti suteiktos 5 savaidiq trukmes atostogos.
ms suteikiamos 26 darbo dienq pailgintos
iki nepertraukiamqjj darbq Clobos narnuose
peftraukiamqjj darbo staLq_ 3 darbo dienos. uZ
iena.

66' Atostogos skaidiuojamos darbo dienomis. Svendiq dienos j atostogq trukmgneiskaidiuojamos' Darbo sutartys, darbo teises normos gali nustatyti ilgesnes trukmes atostogas.
67' Teise pasinaudoti dalimi kasmetiniq atostogr{ atsiranda, kai darbuotojas jgauna

teisg j bent vienos darbo dienos trukmes atostogas.
68. Darbo metai, uL kuriuos suteikiamos kasmetines

darbuotojo darbo pagal darbo sutartj pradZios.

69' Teise pasinaudoti visomis ar dalimi kasmetiniq atostogq (arba gauti piniging
kompensacij4) prarandama praejus trejiems metams nuo kalendoriniq metq, kuriais buvo jgyta teisei visos trukmes kasmetines atostogas. Kasmetines atostogas pakeisti pinigine kompensacija
draudziama' iSskyrus darbo santykiq pasibaigim4, kai darbuotojui sumokama kompensacija ,Z
nepanaudotas visos trukmes kasmetines atostogas.

70' Kasmetin€s atostogos turi buti suteikiamos bent kart4 per darbo metus. Bent viena
i5 kasmetiniq atostogq daliq negali bDti trumpesne kaip l0 darbo dienq, o jeigu darbo dienq per
savaitg skaidius yra maZesnis arba skirtingas, atostogq dalis negali butitrumpesne kaip 2 savaites.

7l' Kasmetiniq atostogq suteikimo eile darbovieteje sudaroma, atsiZvelgiant j Siq
darbuotojq pageidavimus (prioriteto tvarka):

71.1. neSdios darbuotojos irdarbuotojai, auginantys bent vien4 vaik4 ikitrejq metq;
7l'2. darbuotojai, auginantys bent vien4 vaik4 iki keturiolikos metq ar nejgalq vaikq
iki aStuoniolikos metq;

71.3. darbuotojai, auginantys du irdaugiau vaikq;
71.4- darbuotojai, paskutiniais kalendoriniais metais atostogavg mailiau negu deSimt
darbo dienq;

71.5. darbuotojai, turintys nepanaudotq kasmetiniq atostogr.l uZ praejusius darbo
metus.

72.U2 pirmuosius darbo metus visos kasmetines
i5dirbus bent pusg darbo metams tenkandiq darbo dienq skaidiaus.

73.Ur' antruosius ir paskesnius darbo metus kasmetines atostogos suteikiamos bet
kuriuo darbo metq laiku, pagal kasmetiniq atostogq suteikimo eilg darbovieteje. Tokia eile
sudaroma darbdavio ir darbo tarybos susitarime, ar kitose darbo teises normose numatlta tvarka nuo
kovo I dienos iki kitq metq kovo I dienos, jeigu juose nenustatoma kitaip.

74. Kasmetiniq atostogq ifbrminimas: darbuotojas teikia prasym4 del atostogq
suteikimo Globos namq direktoriui prie5 5 darbo dienas iki kasmetiniq atostogq pradzios, kuris turi
buti rasti5kai suderintas su padalinio, kuriame darbuotojas dirba, vadovu.

75. Jeigu darbuotojas del tam tikq aplinkybiq negali pasinaudoti kasmetinemis

atostogos, prasideda nuo

atostogos paprastai suteikiamos
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atostogomis' jos perkeliamos ir pratgsiamos vadovaujantis DK I 29 str.nuostatomis.
76' Kasmetiniq atostogq laiku darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo uZmokestis(atostoginiai)' Atostoginiai ismokami ne veliau kaip paskuting darbo dienq pries kasmetiniqatostogq pradLiq.

77. Darbuotojo atskiru praSymu, suteikus
iprasta darbo u2mokesdio mokejimo tvarka.

kasmetines atostogas, atostoginiai mokami

78' Be kasmetiniq atostogq, darbuotojams DK nustaty,ta tvarka gali buti suteikiamostikslines atostogos (DK I 31-137 str.): nestumo ir gimdymo; tevystes; vaikui priziiireti; mokymosi,kurybines, nemokamos.

79' Ne trumpesnds, negu praSo darbuotojas, nemokamos atostogos, suteikiamos:
79' l ' darbuotojui, auginandiam vaik4 iki keturiolikos metq, iki keturiolikos

kalendoriniq dienq;

79'2'neigaliam darbuotojui, taip pat darbuotojui, auginandiam nelgalq vaikE iki
astuoniolikos metq ar slaugandiam neigalq asmeni, kuriam nustatytas nuolatines slaugos butinunras,
- iki trisdesimties kalendoriniq dienq;

79'3' vaiko motinos nestumo ir gimdymo atostogq metu ir vaiko prieZiDros atostogq
metu tevui jo pageidavimu (motinai - tevo atostogq vaikui priZirireti metu); siq atostogq bendra
trukme negali vir5y,ti trijq menesiq;

79.4. darbuotojui, slaugandiam sergantj Seimos
rekomenduoja sveikatos prieZi[ros istaiga;

nari, tokiam laikui, ku rj

dienq.

79.5. darbuotojui santuokaisudaryti, - iki triiq kalendoriniq dienq;
79.6. darbuotojuidalyvauti mirusio Seimos nario laidotuv6se, - iki penkiq kalendoriniq

80. Ilgiau negu vien4 darbo dien4 trunkandios nemokamos atostogos gali buti
suteikiamos darbuotojo prasymu ir su Globos namq direktoriaus sutikimu.

81. Darbo dienos metu, darbuotojo praSyrnu ir Globos namq direktoriaus (padalinio
vadovo) sutikimu, del svarbiq prieZasdiq darbuotojui suteikiamas laisvas laikas tvarkyri asmeninio
pob[dZio reikalq ir iSvykti i5 darbovietes iki keturiq valandq. UZ S! laik4 darbuotojui paliekarnas
vidutinis darbo uZmokestis, o neiSdirbtas laikas gati b[ti perkeliamas ! kit4 dien4 is anksto suderintu
laiku. Darbuotojas apie savo iSvykim4-grjZim4 registruojasi Lurnale, kuris yra pas direktoriq, o jam
nesant pas direktores pavaduotoj4 socialiniam darbui.

82. Nemokamas laisvas laikas darbuotojui suteikiamas, jei darbuotojo praSymas susijgs
su skubiomis Seiminemis prieZastimis ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju, kai darbuotojas privalo
tiesiogiai dalyvauti.

83. Darbo sutarties Salys gali susitarti del darbo laiko perkelimo j kit4 darbo dien4.
nepaLeidLiant maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimq.

84. lstatymq nustatla tvarka darbuotojas atleidZiamas nuo pareigos dirbti iSsauganr
jam darbo viet4, jeigu tai butina visuomeninems valstybindms, piliedio ar kitoms pareigorns
vykdyi.

85. Darbuotojams suteikiamos papildomos poilsio dienos, mokant jiems vidutini jq
darbo uZmokestj:

85.1. auginantiems vien4 vaik4 iki dvylikos metq, suteikiama viena papildoma poilsio
diena per tris menesius (arba sutrumpinamas darbo laikas a5tuoniomis valandomis per tris
menesius);

85'2. auginantiems nejgalq vaik4 iki a5tuoniolikos metq arba du vaikus iki dvylikos
metq, suteikiama viena papildoma poilsio diena per menesi (arba sutrumpinamas darbo laikas
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dviem valandomis per savaitg);
85'3' auginantiems tris ir daugiau vaikq iki dvylikos metq arba auginantiems du vaikusiki dvylikos metq, kai vienas arba abu vaikai yra neigahs, - dvi dienos per menesj (arba

sutrumpinamas darbo raikas keturiomis varandomis per ruuuitg.
86' T poilsio dienas neturintiems darbuotojams, auginantiems vaikqiki 14 metq' kuris mokyklinio ugdymo, pradinio ugdyno ar pagrindinio ugdyrnoprogramas' suteiki p puse darbo dienos laisvo nuo darbo laiko per metus pirmqf4mokslo metq dien4, mokant darbuotojuijo vidutinj darbo uzmokestj.

Vtr SKYRIUS
DARBO UZMOKESTIS

87' Darbo uZmokestis - atlyginimas uz darb4, darbuotojo atliekam4 pagal darbo
sutartj.

88. Kiekvienoje darbo sutartyje turi b[ti nustatytas darbo
(menesio alga) arba pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas

uZmokestis per menesj

atskaid iavus nusidevej imE,

ir jos veiksmus, siekiant

89' Darbo uZmokesdio dydis negali buti mazesnis. negu nustato darbo santykiarns
taikomiistatymai, kitos darbo teises normos ar Globos namq patvirtinta darbo apmokejimo sistema.

90' Globos namq darbo apmokejimo sistemoje nurodomos darbuotojq kategorijos
pagal pareigybes ir kvalifikacij4 bei kiekvienos jq apmokejimo formos irdarbo uZmokesdio dydziai
(minimalus ir maksimalus), papildomo apmokejimo (priedq, priemokq, premijq) skyrimo pagrindai
ir tvarka, darbo uzmokesdio indeksavimo tvarka, mokejimai u2 darbq poilsio ir svendiq dienomis,
virsvalandini darb4, darbo uZmokesdio ir atostoginiq mokejimo terminai, vieta ir tvarka, i5skaitos iS
darbo uZmokesdio.

9l' Globos namq darbo apmokejimo sistema parenga taip, kad jE taikant butq iSvengta
bet kokio diskriminavimo lyies ir kitais pagrindais. Vyrams ir moterims uz tokj pati ar lygiaverrj
darb4 mokamas vienodas darbo uZmokestis. Tok pats darbas reiskia atlikim4 darbo veiklos, kuri
pagal objektyvius kriterijus vienoda ar panaSi ! kit4 darbo veikl4 tiek, kad abu darbuotojai gali biiti
sukeisti vietomis be didesniq darbdavio s4naudq. Lygiavertis darbas reiskia, kad jis pagal
objektyvius kriterijus yra ne maZesnes kvalifikacijos ir ne maLiau reik5mingas darbdaviui siekiant
savo veiklos tikslq, negu kitas palyginamasis darbas.

VtrI SKYRIUS
Zaros ATLycINTMAS

92' Kiekviena darbo sutarties Salis privalo atlyginti savo darbo pareigq paZeidimu del
jos kaltes kitai sutarties Saliai padarl,tq turting Lalq taip pat ir neturting Lalq. Atlygintinos turtines
Zalos dydi sudaro tiesioginiai nuostoliai ir negautos pajamos. Nustatant atlygintinos turtines Zalos
dydj, atsiZvelgiama j:

92.1. netekto turto ar turto, kurio verte sumaZejo, vertg,
natiiralq sumazejim4 ir turetas islaidas (tiesioginius nuostorius);

92.2. 2al4 patyrusios darbo sutarties Salies kaltes laipsni
iSvengti Zalos atsiradimo;

92.3. Lalq padariusios darbo sutarties Salies kaltes laipsnj ir jos veiksmus, siekiant
iSvengti Zalos atsirad imo ;
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tenkanti .r:r';l;.T::;Ti:#fl .Latai 
atsira'sti turejo itakos darbdavio veiktos pobudis, ir jarn

indq del teises nagrinejantis organas gali sumaZinti atlygintinos turtineszalos dvdj' as i *atq padariusios darbo ,iturti.J a.r;, ;;;;rin., i, ekonominesgalimybes, iS s, kai Zala padaroma tyiia.
94. Darbuotojas p

vidutiniq darbo uZmokesiiq ng 2a14, bet ne daugiau kaip jo 3

neatsargumo, - ne daugiau kaip adaryta del darbuotojo didelio

95. Darbuotojas pr ,::^
95.1. Lala padarg.a IS:

95.2. Zala padaryta jo veikla, turindia nusikaltimo poZymnl;

psichotropin t?rt;l;ii,?rrfflffi"leblaivaus 
ar up"uigrrio nuo narkotiniq, toksiniq ar

nekonkurav;:,- 
Lala padaryl'a pazeidus pareig4saugoti konfidenciari4 informacij4, susitarim4 der

95.5. darbdaviui padarla neturtine Zala.
96' Darbuotojo padarla ir jo gera valia Saliq susitarimu natira arba pinigaisneatlyginta lala gali bDti iSskaitorna i5 darbuotojui priklausandio darbo uzmokesdio darbdaviorasytiniu nurodymu' Tokios iSskaitos dydis negali ,irsyi ui.ro ,.r.sio darbuotojo vidutinio darbouzmokesdio dydzio net ir tuo atveju' jeigu buvo puaursnu didesne zara. Daridavio nurodymasisieskoti iiqLalqgali buti priimtas n. ,.liu, kaip per tris menesius nuo Zaros paaiskejimo dienos.97 ' Ddl iSskaitos, kuri virsija vieno menesio darbuotojo vidutinio darbo uzmokesdiodydi' arba jeigu praleisti isskaitos terminai, darbdavys zaros atryginimo turi reikarauti darbogindams del teises nagrineti nustatlta tvarka.

IX SKYRIUS
PAGRINDINES DARBUOTOJU IR DARBDAVIO PAREIGOS IR TEISES

98. Darbuotojas privalo:
98.1 . jgyvendindami savo teises

bendradarbiauti, nepiktnaudZiauti teise;
98'2' vengti interesq konflikto ir siekti bendros darbdavio ir darbuotojo gerovds, darbosantykiq darnaus vystymosi ir kitos darbo sutarties saries teisetq interesq gynimo;
98'3' vis4 r visus savo darbo sugebejimus skimijam patiketoms pareigomsvykdy'ti' Darbuotojas s4ziningai, laiku, tilslial ir kvalifikuorai atlikti savo darbopareigas ir funkcijas, b 5, komunikabilus, gebetidirbti komandoje,
98.4. saugoti darbdavio turtinius ir neturtinius interesus;
98'5' saugoti asmens duomenq paslapti ir kit4 konfidenciali4 informacij4, su kuria jissusiduria vykdydamas darbo funkcijas, numat),tas darbo sutartyje ir pareigq aprasymuose;
98'6' laikytis darbo organizavimo tvarkos, nustatyos darbo laiko trukmes;
98.7. laikyis Globos nam

aktq (iskaitant jsakymus), su kuriais 
kitq lokaliniq teises

jstaigos suteiktu etektroniniu pastu T[lffi^i(,l?I ffiJ;kai buvo sudaroma darbo sutartis ar bet kada po d
98'8' zinoti Globos namq tiesioginio vadovo, administracijos kontaktinius telefonqnumerius, kuriais privalu informuoti ivykus nelaimingiems atsitikimams ar kitiems nekasdieninia,s
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l]ilX,XTj;jjtuacijoms 
ir pan' sie kontaktai darbuotdai vra viesaiprieinami ir apiejuos yra tinkamai

tikrinimo *;H 
tikrintis sveikat4 pagal clobos namq direktoriaus patvirtint4 darbuotojq sveikatos

98' l0' dirbti saugiai' laikyis darbuotojq saugos ir sveikatos, gaisrines saugosinstrukcijq reikalavimq' Nedelsiant Salinti prieZasris ir s4lygas, neleidZiandias dirbti arbaapsunkinandias normalq darb4 (konfliktai, organizacines technikos, darbo priemoniq gedimai,ekstremalios situacijos ir kt'), savo kompetencijos ribose ir pranestiapie tai tiesioginiam vadovuiarClobos namq direktoriu i;

98'll' ivykus incidentui, nelaimingam atsitikimui darbe, pakeliui j darb4 ar is darbo,

ffi];t- 
informuoti tiesiogini vadov4 arba Globos namq direktoriq (terefonu, SMS pranesimu, er.

98'12'jei darbuotojas negali dirbti del laikino nedarbingumo ar kitq priezasdiq, jisasmeniSkai arba per kitus asmenis kaip jmanoma greidiau isipareigoja pateikti tiesioginiam vadovui

::filf,,f:;ffi:iXiloriui 
informacija apie neatvvkim4laaru4, neatvykimo prieZastis ir numatomq

98'13' nedelsdamas privalo informuoti Globos namq administracij4 apie savoasmeniniq duomenq, situacijos, susijusios su darbo teisemis ir pareigomis, pasikeitimu (pvz.,gyvenamosios vietos, terefono susisiekimui ir pan. pakeitimas);
98'14'atsiliepti iGlobos namq tiesioginio vadovo, administracijos telefoniniusskambudius' sMS pranesimus' Nesant galimybei to padaryi, privalu paros begyje perskambintiarba kitai p patvirti nt i ap i e informac ijo s gav imy/ ne gav imq;
98'15' darbuotojas, kuris naudojasi clobor'nurq elektroniniais rysiais, turi ne reiiaukaip I kar14 per darbo dien4 tikrinti tarnybini elektroninj past4, tuomet, nusiuntus juo tam tik4informacij4, kit4 dienE jau galima laikyi, kad jis informacijq gavo;
98'16' nepasilikti darbo vietoje po darbo ,uiunaq, jeigu tai nenumatyta pagar darbografik4, Globos namq teritorijoje ar patalpose;
98'17' nenaudoti Globos namq turto, darbo priemoniq, organizaciniq techniniq beirysio priemoniq jokiai kitai veiklai, iSskyrus darbo funkcijq vykdym4 (isskyrus atvejus, kai yragautas i5ankstinis darbdavio raSlinis leidimas);

pagal jq
bei kitus

98.18. naudotis Clobos namq perduotomis darbo
tiksling paskirti ir taupiai; ekonomiskai ir racionariai

priemonemis, turtu, taip pat leSolnis
naudoti medZiagas, elektros energijq

funkcijoms atlikti jam patiketas darbo
dokumentuose (darbo lrankiai, asmenines

situacijas aptarti ir sprgsti su

apie tai, kaip gyventojai vertina
apie kiekvien4 nekasdieninj, su

98'20' nutrukus darbo santykiams darbuotojas perduoti darbdaviuijam patiketas darbopriemones ir kitas materialines vertybes;

material in iu s resursus;

98.19. saugoti ir taupiai naudoti darbo
priemones, nors iq perdavimas ir nebuvo uZfiksuotas
apsaugos priemones, kanceliarines priemones ir kt.);

98.21 . kilusius klausimus, abejones, konfliktines
tiesioginiu vadovu ar Globos namq direktoriumi;

98.22. pateikti Globos namq direktoriui informacij4
clobos namq teikiamas pasraugas, bei nedersiant informuoti
jstaigos veikla susijusj ivyk!;

98.23. nesinaudoti ir neleisti naudotis
mastu nei nustato jstatymai ir kiti teises aktai.

su darbu susijusia informacija kitokia tvarka ir
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99. Darbuotojams draudZiama:
99.1. be Globos namq direktoriaus

darbo priemones kitam asmeniui;
arba jo jgalioto asmens Zinios patiketi pareigas ar

99'2' dirbti darbus, nesulygtus darbo sutarlyje ar kuriuos atlikti nera apmokyas;
99'3' leisti asmenims, nedirbantiems Globos namuose, isskyrus ! clobos namus

komandiruotus asmenis bei clobos namuose praktik4 atliekandius asmenis, naudotis Globos narnq
elektroniniais rysiais, kompiuteriais ir kompiuteriq isoriniais jrenginiais, kompiuterinio tinklo
iranga, programine lranga, biuro jranga, kanceliarinemis ir kitomis priemonemis;

99'4' darbo metu tureti ir vartoti alkoholinius gdrimus, kitas toksines ar narkotines
medZiagas, biiti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotiniq, toksiniq medLiagtq, ar medicininiq
preparatq' Pasirodymas darbe neblaiviam arba vartojimas alkoholiniq gerimq darbo metu -Siurkstus darbuotojo darbo pareigq pazeidimas. Darbuotojas, kuris darbe yra neblaivus ir kuriam
apie tai suraSomas aktas yra nusalinamas nuo darbo ir gali buti atleidziamas is darbo pagal LR
darbo kodeko 58 straipsnj;

99'5' teikti asmenines paslaugas Globos namq gyventojams ar gauti asmenines
paslaugas i5 jq (iSskyrus atvejus, kai yra gautas i5ankstinis darbdavio leidimas);

99'6' is Clobos namq patalpq, teritorijos iSsine5ti Globos namams priklausandius
daiktus, irankius, dokumentus, Iaikyti asmeninius pinigus, dokumentus ir daiktus kartu istaigosdokurnentais, pinigais ir inventoriumi;

99.7. pasibaigus darbo dienai paliktinesutvarkytas darbo priemones ir darbo vietq;
99'8' prie pasaliniq asmenq (gyventojq, uZsakovq, partneriq) ar tarpusavyje kitikuoti,

aptarineti vadovo ir administracijos sprendimus, pavedamas vykdli uzduotis;
99'9' prie paSaliniq asmenq (gyventojq, uZsakovq, partneriq) ar tarpusavyje kritikuoti

aptarineti kitus gyventojus, uZsakovus, partnerius, jq lstaigas.
99'10' tydia gadinti Globos namq ar kitq asmenq (darbuotojq, gyventojq) turt4.

DraudLiama be prieziuros ar neatsakingai palikti patiket4 Globos namq materialqjj turt4, del ko jis
galetq biiti prarastas ar sugadintas;

99'l l. vo$i ar bandyi pasisavintiGlobos namq turt4. DraudZiama be leidimo imti kitq
darbuotojq, Globos namq gyventojq asmeninius daiktus.

I 00. Darbuotojq teises:

100.I . gauti is darbdavio informaciiq, susijusi4 su jo darbo santykiais;
100.2. suZinoti i5 darbdavio apie darbo aplinkoje esandius sveikatai

pavojingus veiksnius;

100.3. atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus jo saugai ir sveikatai, taip pat dirbti tuos
darbus, kuriuos saugiai atlikti nera apmokytas, jeigu nejrengtos kolektyvines apsaugos priemones ar.
pats neapr[pintas reikiamomis asmeninemis apsaugos priemonemis; pagrjstas darbuoto.io
atsisakymas dirbti negali biiti laikomas jo darbo pareigq paZeidimu;

100'4. reikalauti, kad butq tinkamai ir saugiai irengta darbo vieta pagal darbuotojq
saugos ir sveikatos norminiq teises aktq reikalavimus; suteiktos reikalingos darbo priemones,
asmenin€s apsaugos priemones;

100.5. naudotis istatymq ir kitq teises aktq nustatytomis socialinemis ir kitornis
garantijomis.

l0l . Darbdavys privalo:

l0l.l. LR darbo kodekso, kitq jstatymq ir kitq darbo teises normq nustatyta tvarka
teikti informacii4 apie darbuotojus ir jq darbo s4lygas ar kitus darbo santykiq aspektus juose

kenksmingus ir
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nurodltoms kompetentingoms institucijoms;

bendradarbi.ll];i;-j,?1ffi#fffl.,,::'o 
teises ir vvkdvdami pareigas veikti sqziningai,

q ir kitq darbo teises normq nustatlta tvarka
ndimus del darbuotojq socialinei ir ekonominei

virtin imo ar pakeitimo;
siekti bendros darbdavio ir darbuotojo ar visq

g).,nrmo; mosi ir kitos darbo sutarties Salies teisetq interesq

I0l'5' uztikinti' kad darbuotojui butq leidLiama dirbti tik pasirasius su darbdaviudarbo sutartj ir iteikus jam antr4 sutarties egzemplioriq;
l0l'6' kiekvienam darbuotojui sudaryi tinkamas, saugias ir sveikatai nekenksmingosdarbo s4lygas' nustaty'tas Lietuvos Respublikos darbuotojq saugos ir sveikatos lstatyme; darb4organizuoti vadovaujantis darbuotojq saugos ir sveikatos norminiq teises aktq reikalavimais;

;;i3ffi"i[ t1"13::':yi;ffilJi'J:ff[iil:",'"ffi*,ffi':fi:xxtxr;*;fr
l0l .8. sudarli darbuorojui

reikalingas darbo priemones ar turt4;
s4lygas darbo funkcijai atlikti ir suteikti darbuotojui

l0l '9' apmokyi darbuotoj4 dirbti tiek, kiek tai btitina jo darbo funkcijai atlikti;
I0l'10' imtis priemoniq darbuotojq kvalifikacijai ir jq profesionaiumui, gebejirnuiprisitaikyti prie besikeidiandiq verslo, profesiniq ar darbo sqlygq didinti, sudarant s*lygas

d arbuotoj u i mokytis, tobu r i nti kvar ifi kac ii4 ir profesiskai tobureti ;l0l'll' instruktuoti ir jei reikia apmokyti darbuotojus saugos ir sveikatos, gaisrines
saugos klausimais;

l0l'12' uZtikrinti, kad bDtq tinkamai techniSkai jrengtos visos darbo vietos ir jose
sudarlos darbo s4lygos, atitinkandios saugos ir sveikatos taisykliq reikalavimus bei darboviediqjrengimo bendruosius nuostatus;

l0l'13' gerbti darbuotojo teisg i privatq gyvenim4, uztikinti darbuotojo asmens
duomenq apsaugq;

l0l'14' imtis priemoniq padeti darbuotojui vykdyti jo Seiminius jsipareigojimus. DK
nustatytais atvejais pateiktus darbuotojq prasymus, susijusius su seiminiq jsipareigojimq vykdyr,u,
apsvarstyti ir j juos motyvuotai atsakyti rastu. vertinti darbuotojo elgesj ir jo veiksmus darbe
siekiant praktiSkai ir visapusiskai igyvendinti darbo ir seimos darnos princip4.

102. Darbdavys turi teisg:

102'1' reikalauti, kad darbuotojai laikyqsi LR darbo kodekso, darbo tvarkos taisykliq,
darbo beitechnologiniq procesq ir kitq norminiq teises aktq nustatlq reikalavimq;

102'2' nustatyti jam priklausandiq ir darbuotojui perduotq darbo priemoniq. turto ar
lesq naudojimo tvark4, nepaZeisdamas LR darbo kodekse ir kituose jstatymuose nustatytq
darbuotojo teisiq;

l02.3.leisti isakymus del darbq organizavimo, darbuotojq saugos ir sveikatos;
102.4-nustat)'ta tvarka reikalauti i5 darbuotojq atlyginti tydia ar del aplaidurno

padaryq Lalq istaigai;
102.5. vertinti ir atestuoti darbuotojus

X SKYRIUS
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REIKALAVIMAI VIDAUS TVARKAI
103. Globos namuose turi

atmosfera.

104. Elgtis pagarbiai vieni
vengi asmeninio jZeidinejimo, orumo
emocij14 demonstrav imo.

105' Darbuotojams darbo metu draudLiama vartoti necenzDrinius ZodZius ir posakius,
taip pat draudZiama laikyti necenztirinio ar Zeminandio asmens garbg ir orumq turinio informacijq
darbo vietoje.

106. Nesirausti po bendradarbiq, gyventojq staldius ir neskaityi svetimq u2raSq bei
laiSkq.

107. Palaikyi tvark4 ir 5var4 darbo vietoje (neSiuk5linti, nelaikli darbo vietoje
nereikalingq daiktq, darbo priemoniq).

108. Globos namq patalpose ir teritorijose turi bDti gieLtai laikomasi gaisrines saugos
reikalavimq' Rukyti leidZiama tik tam skirtose, specialiai jrengose ir paZymetose vietose. Kitose
vietose ir tarnybinese transporto priemonese rDkyti draudLiama.

109. Laiky,tis asmens ir darbo higienos reikalavimq.
I10. AtsiZvelgiant j darbo pobtidi darbuotojq darbo rnbai ir avalyne turi biiti Svari,

tvarkinga. Darbo vietoje privaloma deveti darbo drabuZius, avalyng ir naudoti asmenines
apsaugines priemones, kurias nemokamai tai darbo vietai ir pareigybei isduoda darbdavys.

lll. Darbo metu draudZiama uZsirakintidarbo vietose, iSskyrus tuos atvejus, kai teises
aktuose nustatyta kitaip.

ll2. Darbuotojai turi uZtikrinti, kad jq darbo vietoje asmenys, nedirbantys Clobos
namuose, bItq tik darbuotojui esant.

I 13. Globos namq elektroniniais rySiais, programine jranga, biuro iranga,
kanceliarinemis ir kitomis priemonemis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.

ll4. Visuomenes informavimu apie Globos namq veikl4 ir palankios viesosios
nuomones apie Globos namq formavimu riipinasi direktorius arba direktoriaus jgaliotas darbuotojas
informacijai teikti.

ll5. Darbuotojas, atsakantis jtelefono skambudius arba pats skambindamas, formuo.la
Globos namq ivaizdi. Kalbedami telefonu, darbuotojai stengiasi maksimaliq rezultatq pasiekti per

imanomai trumpiausi4 laik4. Girdedamas pa5nekovo nuotaikq, darbuotojas parenka deramus
ZodZius ir iSlaiko ramq balso tembr4, vengia jvairiq ilodLirtr trumpiniq, barbarizmq, nereikalingo
familiarumo.

ll6.Jeigu skambinama ne vietiniu telefonu, atsiliepdami darbuotojai turi pasakyi

istaigos pavadinimq ir pavardg. Visi darbuotojai privalo kalbeti neskubedami ir aiSkiai, draugi5kai ir

geranoriSkai.

I 17. Darbuotojai telefonu priimdami informacij4, kuri skirta kitam Globos narnq

darbuotojui, turi visk4 aiskiai uZra5yti: paSnekovo pavardg, imones pavadinim4 ir telefono numerj,
informacijq, priemimo dat4, laik4 ir savo pavardg. ZinutE palikti taip, kad gavejas j4 lengvai
pastebetq.

I 18. Darbo metu vengi skambinti telefonu asmeniniais reikalais. Asmeniniai

neatideliotini pokalbiai telefonu turi biiti trumpi ir trukti ne ilgiau kaip kelet4 minudiq.

I 19. Darbuotojai baigg darb4 turi palikti savo darbo viet4 tvarking4, iSjungti darbo

metq naudojamq irangE, nepalikti dokumentq ant darbo stalo, iSjungi ap5vietim4 ir elektrinius

buti vengiama triukSmo, palaikoma dalykine darbo

su kitais, taip pat su aptarnaujamais ir kitais asmenimis.
Zeminimo, kito darbuotojo darbo menkinimo, neigiamq
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lpas.

nkcijoms atlikti naudoja Globos namarns
audoti tik darbo funkcijoms atlikti ir rik darbo

automobiliq naudojimo taisykliq reikalavirnq. su

XI SKYRIUS
NEBLAIWMO PREVENCIJA

l2l' Darbuotojams draudziama darbo metu bDti nebraiviems ar apsvaigusiems nuonarkotiniq ar toksiniq medLiagrq.

122. Darbuotojai, pastebejg nebraivq (ar , privaro apie taipraneSti tiesioginiam vadovui ar direktoriui bei imtis visq aimei iSvengti.123. Darbuotojq, vairuojandiq darbdavio ar darbo tikslaisnaudojamas asmenines transpotto priemones, medicining apLinrqlikus ne daugiau kaip 30 minudiqiki reiso pradzios' taip pat bet kuriuo rJarbo dienos metu, kilus ltarimui, kad darbuotojas neblaivus arq - pries pradedant darbq, taip pat bet kuriuo darbo dienos metu, kirus
neblaivus ar apsvaiggs, atrieka darbdavys arba jo jgariotas asmuo (VDr

os).

124. Neblaivumui nustatyti gali b[ am nustat],ta tvarkair terminais yra atlikta metrologine patika. Kai o atlikti darbuotojotikinimo neturi galimybes arba to padaryti otojo neblaivurnuinustatytijis siundiamas medicininei apliirai i asmens sveikatos prieziiiros istaig4, j kuriq pristatodarbdavys pats ar jo jgaliotas asmuo.
125. Nustadius n ar apsvaigim4 techninemis priemone enam iSpozymiq - i5 burnos skrinda kvapas, neadekvati ergsena, nerisri rdinuotijudesiai - nedelsiant toks darb alinamas nuo darbo. Nusarinimas ifo arinirnonuo darbo del neblaivumo apsvaigimo nuo psichik4 veikiandiq medziagtlaktu. Su siuo aktLrdarbuotojas supazindinamas pasirasytinai, nurodant apie savo sutikim4 ar nesutikimq su siuonusalinimu' Jei darbuotojas nesutinka - tokiu atveju darbdavys apie tai pazymiNusalinimo akte.
126' Darbuotojas, nesutinkantis su apZilros ar patikrinimq (neblaivumo (girturno) arapsvaigimo) rezultatais, ne veliau kaip per vien4 valand 4, galikeiptis j asmens sveikatos prieziuros

istaig4, pra5ydamas jo le5omis atlikti medicining apZiUr4.
127' Darbuotojui nemokamas darbo uZmokestis tE dien4 (pamain4), kai darbuoto.ias

darbe pasirode neblaivus, apsvaiggs nuo narkotiniq ar toksiniq medziagq.
128' Administraciniame nusiZengimq kodekse 98 straipsnyje numatyta darbuotojq ir

darbdavio atsakomybe:

128'l' neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotiniq, psichotropiniq ar kitq psichik4
veikiandiq medZiagq darbuotojo buvimas darbo vietoje, juridiniq asmenq patalpose ar teritorijoje
darbo metu arba pasibaigus darbo laikui, taip pat darbuoiojo vengimas pasitikrinti del neblaivurrro
ar apsvaigimo uZtraukia baud4 darbuotojui nuo Sesiasdesimt iki dviejq Simtq deryniasdesimt
euru;

128'2' neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotiniq, psichotropiniq ar kitq psichikq
veikiandiq medZiagq darbuotojo nenu5alinimas nuo darbo uZtraukia baudq darbdaviams ar
kitiems atsakingiems asmenints nuo penkiq Simtq penkiasdeSimt iki vieno tlikstaniio penkiq
Simtq eurq.
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129' Darbuotojas teises aktuose numatlta tvarka privales atlyginti visq jo ar

ffi;ljj l){'.'utu' 
jei Zatabus padarla esant nebraivam arba apsvaigrrii, nuo narkotiniq

XII SKYRIUS
NELAIMINGI ATSITIKIMAI IR INCIDENTAI DARBE

130' Darbuotojas, nukentejgs del ivykio darbe, del kurio darbuotojas patyre Lalqsveikatai' arba del [mios profesines ligos, jeigu pajegia, taip patdarbuotojas, matgs jvykj arba jopadarinius' privalo nedelsdami apie tai pranesti padalinio vadovui arba Globos namq direktoriui.l3l' Nukentejusiam darbuotojui suteikiama pirmoji pagalba ir (arba) iskviediarnagreitosios medicinos pagalbos tarnyba, prireikus nukentejgs darbuotojas nuvezamas j asmenssveikatos prieZiuros jstaig4.

132' Globos namq direktorius organizuoia ivykio darbe tyrim4. lvykio darbe viet4 irirenginiq buklg ikityrimo pradzios butina issaugoti ,o[irr, kokie jie buvo lvykio darbe metu. BDrinipakeitimai gali buti daromi tik tuo atveju, jeigu, jq nepadarius, kiltq pavojus aplinkiniq asmenqgyvybei ir sveikatai' fvykio darbe vieta ir / ar irenliniq biikle turi biiti rastu ir grafiskai jforminta,nufotografuota ar nufi lmuota.
133' fvykus nelaimingam atsitikimui pakeliui jdarb4 arba is darbo, reikia nedelsiant,jei pajegia' padiam arba per kitus asmenis praneSti padalinio vadovui arba Globos namq direktoriuiapie atsitikim4 ir jo aplinkybes. AtsiZvelgiant i gyvenam q1q viet', nustatomas optimalus butinaskelionei reikalingas sugaisti raikas pakeriui j darb4lis darbo - apie 30_60 min.
134' Ivykus incidentui darbe (su darbu susijgs jvykis, del kurio darbuotojas nepatiriazalos sveikatai) darbuotojas nedelsiantLodiiuar telefonu pranesa tiesioginiam vadovui arba Globosnamq direktoriui' Incidentq tyrimas atliekamas vadovaujantis Globos namq direktoriaus patvirtintLrIncidentq darbe aplinkybiq ir prieZasdiq tyrimo bei jq registravimo tvarkos aprasu, su kuriuodarbuotojai supaZindinami pasirasytinai kartu su Siomis darbo tvarkos taisyklemis.

XIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

135. Darbo tvarkos taisykres jsigarioja nuo iq patvirtinimo dienos.
136' Su darbo tvarkos taisyklemis ir jq pakeitimais per 3 darbo dienas nuo jqpatvirtinimo pasirasytinai supazindinami visi Globos namq darbuotojai, su kuriais sudarya darbo

sutartis.

137' Naujai jdarb4 priimti darbuotojai su Siomis darbo tvarkos taisyklemis ir kitais.jaspapildandiais vietiniais norminiais teises aktais supaZindinami pirmEj4 jq darbo dienE.
SupaZindinim4 atlieka ir atitinkamai jformina ,,Darbuotojq, supaiindintq su darbo tvarkos
taisyklemis, registracijos zurnale arba registre" Globos namq direktorius arba jo igaliotas asmuo.

138' Globos namq direktorius (arba jo igaliotas asmuo) turi teisg pakartotinai
supaZindinti darbuotojus su Globos namq darbo tvarkos taisyklemis ir kitais jas papildandiais
vietiniais norminiais teises aktais, jei pastebi, kad darbuotojai nesilaiko ar aplaid1iai laikosi siq
taisykl iq reikalav imq.

jo

ar

139. Darbo tvarkos taisykles gali buti keidiamos
keidiant darbo organizavim q, reorganizuojant jstaig4.

ir papildomos keidiantis jstatymams,

140' Globos namq direktorius ir darbuotojq atstovai turi teisg inicijuoti pakeitirnus
5iose darbo tvarkos taisyklese.
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l4l' Darbdavys apie b[simus sprendimus del vietiniq norminiq teises aktq (darbotvarkos taisykliq ar kitq Siose darbo tvarkos taisyklese paminetr.l tvarkq, nuostatq, priemoniq ir t.t.)darbo taryb4 informuoja pries l0 darbo dienq iki planuojamo jq patvirtinimo. Ne veliau kaip per 3darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos darbo taryba gali pareikalauti pradeti konsultacijas.Suteiktos informacijos pagrindu ne veliau kaip per 3 darbo aienas nuo darbo tarybos pareikalavirnopradedamos darbdavio konsultacijos su darbo taryba. Darbdavys privalo vesti konsultacijas netrumpiau kaip 5 darbo dienas nuo pirmos konsultavimosi dienos, nebent darbuotojq atstovai sutinkasu kitokiu terminu' Del darbdavio sprendimq priimant ar keidiant vietinius norminius teises aktusgali buti sudaromi darbdavio ir darbo tarybos susitarimai.
142' Atsakomybg uz Siq darbo tvarkos taisykliq nustatytq teisiq ir pareigq nevykdynrqar netinkam4 jq vykdym4 nustato LR darbo kodeksas, kiti jstatymai ir kitos darbo teises normos,darbo santykiq dalyviq sutartys ir susitarimai.
143' Darbo teises ginamos darbo gindus nagrinejandiuose organuose ir teismuose. Deldarbo teisiq gynimo administracine tvarka pabre1tina, kad LR darbo kodekso ir kitq darbo teisesnormq vykdym4 pagal teises aktq nustatyt4 kompetencij4 kontroliuoja ir jq paZeidimq prevencijqvykdo Lietuvos Respublikos valstybine darbo inspelcija prie Socialines apsaugos ir darboministerijos ir kitos institucijos. Darbuotojq ir darbdaviq teises ir interesus LR darbo kodekso ir kitq

istatymq nustatyta tvarka gina ir jiems atstovauja jq atstovai korektyviniuose darbo santykiuose.

SUDERINTA:
( Darbuotoj q atstovo vardas, pavard€, paraSas)
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Darbo tvarkos taisykliq
XI SKYRIUS
NEBLAIVUMO PREVENCIJA

NuSalinimo nuo darbo d6l neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichikq veikianiiq
medZiagq tvarka

Jei d darbe svaiggs nuo narkotiniq, iq ar toksiniqmedL dien* nuSarina nuo darbo, jam dirbti irnemo kesdio publikos darbo kodekso I dalis).

Nusalinimo nuo darbo del neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichik4 veikiandiq medziagq aktopav yzdine fo rma prided am a.

ivu nuo narkotin iq.chi iagos) proced[r4:
t g uo yra neblaivus

. i5 burnos sklindantis alkoholio kvapas;
' neadekvati elgsena (susijaudings, dirgrus, agresyvus. vangus ir kiti pozymiai);. neri5li kalba;
. nekoordinuotijudesiai, nestabili laikysena;. kitus poZymius.

Rekomenduojama n ustatyti:

' ar galimai neblaivus.ar apsvaiggs nuo psichik4 veikiandiq medziagq darbuotojas yra:' darbo vietoje, kurioje privalo atlikti aurulr"r fur"igu., lrii irio urr.n, patalpose.teritorijoje;

' darbo metu (kai privalo atlikti darbines pareigas arba privalo laikyis darbovieteje nustatyostvarkos) ar pasibaigus darbo laikui:
' ar apsvaigimo nesukele inroneje vykstantys gamybos procesai arba kitas darbo aplinkosveiksniq, nepriklausandiq nuo darbuotojo uutioi, poveikis.

Nusalinimo akt4 rekomenduojama surasyti ir pasirasy,ti jmones vadovui arba kitam darbdaviojgaliotam asmeniui, daryvaujant ne maziai kaip dviem jn,,ore, ouruuotojams.
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NuSalini mo akte rekomend uojama n u rodyti:

' pagrind4 @avyzdLiui, tarnybinis praneSimas ar kita informacija), del kurio kilo jtarirnas. kad
darbuotojas yra neblaivus ar apsvaiggs nuo psichik4 veikiandiq medziagq;o poZymius, kuriems esant kilo jtarimas, kad darbuotojas yra neblaivus ar apsvaiggs nuo
psichik4 veikiandiq medZiagq.

SusipaZinus su NuSalinimo aktu, nuSalinamam darbuotojui siuloma jame pasiraSy(i nurodant apie
savo sutikim4 ar nesutikim4 su nu5alinimu nuo darbo del neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichik4
veikiandiq medZiagq.

Rekomenduojama, kad nuSalinamas darbuotojas lmones vadovo arba kito darbdavio jgalioto
asmens raStiSku nurodymu nedelsdamas raStu paai5kintq neblaivumo ar apsvaigimo aplinkybes.
PaaiSkinimas pridedamas prie NuSalinimo akto.

Apie nuSalinamo darbuotojo atsisakym4 susipaZinti su NuSalinimo aktu arlir pasira5y,ti Nu5alininro
akt4, arlir pateikti paai5kinimq arba atsisakym4 vykti atlikti medicining aphittrqprtymima padiarne
NuSalinimo akte.

DARBUOTOJU NEBLAIVUMO IR APSVAIGIMO NUSTATYMAS

Darbuotojq neblaivumo ir apsvaigimo nustatym4 reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyiausybes
2006 m. geguZes l2 d. nutarimas Nr. 452 ,,Ddl Transporto priemones vairuojandiq ir kiiq asmenll
neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo taisykliq patvirtinimo ir leidZiamos etilo alkoholio
koncentracijos darbo metu nustatymo". Vadovaujantis Siuo nutarimu. jtarus, kad darbuotojas
neblaivus, metrologi5kai patikrintomis specialiosiomis techninemis priemonemis darbdavys turi
teisg pati kri nti al koho I io koncentrac ii4 darbuorojo iskveptame ore.

Atvejai, kai etilo alko.holio koncentracija darbuotojo iSkveptame ore yra didesne uL leidZianq,
uZregistruojam i tam skirtame Zu rnale.

Llrnale nurodomi Sie duomenys:

o metrologiSkai patikrintos specialiosios technines priemones, kuria tikrinama alkoholio
koncentracija darbuotojo iSkveptame ore, mark6, modelis, numeris;

. specialiosios technines priemones metrologines patikros data ir jos galiojimo data;

' alkoholio koncentracijos darbuotojo iSkveptame ore tikinimo data ir tikslus laikas (valanda
ir minutes);

o &SffteflS, kuris atliko tikrinim4, vardas, pavarde, pareigos ir para5as;

' tikinto darbuotojo vardas. pavard6, gimimo data, paraSas, patvirtinantis, kad jis susipaZino
su tikrinimo rezultatais. Jeigu tikrintas darbuotojas atsisako pasiraSytinai susipaZinti su
tikrinimo rezultatais, asmuo, kuris atliko tikrinim4, tai palymi zurnare;

. tikrinimo rezultatai (skaidiais ir LodLiais).

Kai darbdavys ar jo igaliotas asmuo atlikti darbuotojo tikrinimo neturi galimybes arba to padary,ti
objekty 'riai nejmanoma, darbuotojo neblaivumas nustatomas siundiant darbuotoj4 atlikti
medicinines apZiuros.

Siuntime privaloma nu rodyti:

. asmens sveikatos prieZiiiros jstaigos, i kuri4 siundiamas darbuotojas atlikti medicinines
apZiiiros, pavadinim4 ir adres4;

. darbdavio, i5ra5iusio siuntim4, ir jo jgalioto asmens, kai Sis pristato darbuotojq ! asmens
sveikatos prieZiiiros istaig4, vard4, pavardg, pareigas, darbovietes pavadinim4, adresE ir
kod4;
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. siundiamojo darbuotojo vard4, pavardg ir gimimo dat4;

. siuntimo prieZasti (bendros asmens bukles jvertinimo iSvad4, jeigu vertinta tikrinimo. jeigu

atliktas, rezu ltatus);
. darbuotojo pristatymo i asmens sveikatos prieZiuros istaig4 datq ir tikslq laik4 (valand4 ir

minutes).

Siuntimas del asmens neblaivurno ar apsvaigimo nuo psichik4 veikiandiq medZiagq nustatyrno
suraSomas ir iasmens sveikatos prieZiiiros istaig4 darbuotojas pristatomas ne veliau kaip per

valand4 nuo darbuotojo neblaivumo arba poZymiq, pagal kuriuos galima jtarti, kad darbuotojas yra

apsvaiggs nustatymo momento.

Darbuotojq medicininei apZinrai atlikti iasmens sveikatos prieZi0ros jstaig4 pristato darbdavys pats

ar jo igaliotas asmuo.

Siuntimas pateikiamas medicinos specialistui, atliksiandiam pristatyto kito asmens medicining
apLiirq.

Darbdaviai, siuntE darbuotojq atlikti medicinines apZiiiros, atlygina medicinines apZiDros iSlaidas

asmens sveikatos prieZilros istaigaijq ir asmens sveikatos prieZiuros istaigos sutarta tvarka per l0
darbo dienq nuo darbuotojo medicinines apZiUros atlikimo akto gavimo. Jeigu asmens sveikatos
prieZiIros jstaigos med icinines apZiuros akto iSvada patvirtina, kad nuSalintas nuo darbo

darbuotojas buvo neblaivus ar apsvaiggs nuo psichik4 veikiandiq medZiagq, darbdavio patirtos
medicinines apZiiiros iSlaidos gali b[ti atlygintos Lietuvos Respublikos darbo kodekso X skyriLrie
nustat),ta tvarka.

Administraciniame nusiZengimq kodekso 98 straipsnyje numatyta darbuotojo ir darbdavio

atsakomybe:

o neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotiniq, psichotropiniq ar kitq psichik4 veikiandiq

medZiagq darbuotojo buvimas darbo vietoje, juridiniq asmenq patalpose ar teritorijoje darbo metu

arba pasibaigus darbo laikui, taip pat darbuotojo vengimas pasitikrinti del neblaivumo at

apsvaigimo uZtraukia baudq darbuotojui nuo Se5iasde5imt iki dviejq Simtq deryniasde5imt

eurq;
. neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotiniq, psichotropiniq ar kitq psichik4 veikiandiq

medZiagq darbuotojo nenuSalinimas nuo darbo uZtraukia baud4 darbdaviams ar kitiems

atsakingiems asmenims nuo penkiq Simtq penkiasdeSimt iki vieno tiikstaniio penkiq Simtq

eurq.
Darbuotojas, teises aktuose numatyta tvarka, privales atlyginti vis4 jo ar jo veiksm ais padarS,tq Lalq.

jei Zala bus padarla esant neblaivam arba apsvaigusiam nuo narkotiniq ar toksiniq medZiagq.


