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DARBO TVARKOS TAISYKLES

f. BENDROJI DALIS

1. Darbo drausme grindZiama s4Ziningu savo pareigq atlikimu. Darbo drausmes laikymasis -
pagrindine kolektyvo nario elgesio taisykle.

Z,Oarbo taisykliq tikslas - stiprinti darbo drausmg, uztikrinti kokybi3k4 baldq gamyb4.

3. Darbo drausmes paZeidimai:

3.1. neatejimas idarb4, del nepateisinamos prieZasties;

3.2. pavelavimas ar i5ejimas i5 darbo be vadovo leidimo;

3.3. ulkoholiniq, toksiniq bei narkotiniq medZiagq naudojimas ir jq laikymas darbo metu;

3.4. s4moningas prekiq, buitines technikos, imones turto gadinimas;

3.5. imones turto vagyste;
3,6, darbuotojq saugos ir sveikatos, gaisrines saugos taisykliq nesilaikymas;

3.7. higienos reikalavimqnesilaikymas;
3.8. aplaidus savo pareigq atlikimas

DARBUOTOJU LYCIU LYGYBE IR NEDISKRIMINAVIMAS

1. Darbdavys privalo igyvendinti lydiq lygybes ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus. Tai

reiskia, kad esant bet kokiq darbdavio santykiq su darbuotojais tiesiogine ir netiesiogine

diskriminacija, priekabiavimas, seksualinis priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti lyties, rases,

tautybes, t<atUos, kilmes, socialines padeties, amZiaus, lyines orientacijos, negalios, etnines

priklausomybes, narystes politineje partijoje ar asociacijoje, religijos, tikejimo, isitikinimq ar

puZiU.q, i5skyrus atvejus del asmens iSpaZistamos religijos, tikejimo ar isitikinimq dirbantiems

religindse bendruomenese, bendrijose ar centruose, jeigu reikalavimas darbuotojui del i5paZistamos

religijos, tikejimo ar isitikinimq, atsiZvelgiant i religines bendruomenes, bendrijos ar centro etos4,

yra-iprastas, teisetas ir pateisinrrmas, ketinimo tureti vaikq (vaikq) pagrindu, del aplinkybiq,

nes,5i;usiq su darbuotojq dalykinemis savybemis, ar kitais istatymuose nustatytais pagrindais yra

draudZiami.
2. [gyvendindamas lydiq lygybes ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus darbdavys,

'ieatsiZvelgdamas 
i lyti, rasg,tautybg, kalb4, kilmg, socialing padeti, amlit4,lytinq orientacij4, negali4,

etning prililausomybg, religij4, tikejim4, isitikinimus ar paZifiras privalo:

2.1. priimdamas idarb4, taikyti vienodus atrankos kriterijus ir s4lygas;

2,2.iudaryti vienodas darbo s4lygas, galimybes tobulinti kvalifikacij4, siekti profesinio tobulejimo,

persikvalifikuoti, lgyti praktines darbo patirties, taip pat teikti vienodas lengvatas;

2.3. naudoti vienoduJdarbo vertinimo kriterijus ir vienodus atleidimo i5 darbo kriterijus;

2.4, uZtok!pat! ir vienodos vertes darb4 moketi vienod4 darbo uZmokesti;

2.5. imtis piiemoniq, kad darbuotojas darbo vietoje nepatirtq priekabialimo,.seksualinio priekabiavimo ir

nebUtq duodami nurodymai diskriminuoti, taip pat nebtitq persekiojamas ir biitq apsaugotas nuo
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priesi5ko elgesio ar neigiamq pasekmiq, jeigu pateikia skund4 del diskriminacijos ar dalyvauja byloje
del diskriminacijos;

2.6, imtis tinkamq priemoniq, kad neigaliesiems bfltq sudarytos s4lygos gauti darb4, dirbti, siekti karjeros

arba mokytis, iskaitant tinkam4 patalpq pritaikymq, jeigu del tokiq priemoniq nebus neproporcingai

apsunkinamos darbdavio pareigos.

DARBUOTOJO ASMENS DUOMENU IR JO TEISES I PRIVATU GYVENIMA
APSAUGA

1. Darbdavys privalo gerbti darbuotojo teisg i privatq gyvenim4, uZtikrinti darbuotojo asmens

duomenq apsaugq.

2. Darbuotojq asmens duomenys yra tvarkomi Siais tikslais:
2.1. darbo sutardiq sudarymo, vykdymo ir apskaitos tikslais;
2.2. darbuotojo pareigq, nustatytq teises aktuose, tinkamam vykdymui, nustatytos mokestines

lengvatos taikymui;
2.3. tinkamai komunikacijai su darbuotojais ne darbo metu palaikyti;
2,4, tinkamoms darbo s4lygoms uZtikrinti;
2. 5. vidaus administravimo veiklai uZtikrinti;
2.6. siekiant u/tikrinti visuomenes saugum4, vie5qi4 tvark4, apginti asmenq gyvybg, sveikat4, turt4 ir

kitas asmenq teises bei laisves.

3. Asmens duomenis reikia tvarkyti del teiseto intereso, kurio siekia imone, jei duomenq subjekto

interesai nera svarbesni.
4. Darbo sutardiq sudarymo, vykdymo ir apskaitos

o vardai ir pavardes,
. gimimo datos,
o BSfireflS kodai

tikslais, yra tvarkomi Sie darbuotojq duomenys:

. socialinio draudimo numeris.
5. Tinkamos komunikacijos su darbuotojais ne darbo metu tikslu yra tvarkomi darbuotojq:

o glveflilrlosios vietos adresai,
. asmeniniai telefono numeriai,
. asmeniniai elektroninio pa5to adresai.

6. {mones pareigq, nustatytq teises aktuose, tinkamo vykdymo tikslu, nustatytos mokestines lengvatos

pritaikymo tikslu yra tvarkomi:
. darbuotojq asmens kodai,
. informacija apie darbuotoiq igyt4 iSsilavinim4.

7. Tinkamq darbo selygq uZtikrinimo tikslu darbdavys tvarko informacijq, susijusi4 su darbuotojo

sveikatoi btikle, kuri tiesiogiai daro itak4 darbuotojo darbo funkcijoms ir galimybei jas vykdyti

teises aktq nustatyta tvarka.

DARBUOTOJU PRIEMIMO IR ATLEIDIMO TVARKA

1. Priemimas i darb4 iforminamas ra5ytine darbo sutartimi.
2. Darbo sutarties turinys yra darbuotojo ir darbdavio susitarimu nustatytos jq teises ir isipareigojimai.

Kiekvienoje darbo sutartyje turi bfiti susitarta del darbo funkcijos, darbo apmokejimo ir darbovietes.

3. Darbo funkcija gali bflti laikomas bet kokiq veiksmq, paslaugq ar veiklos atlikimas, taip pat tam

tikros profeslos, specialybes, kvalifikacijos darbas. Darbo funkcija apibreZiama darbo sutartyje,

pareiginiuose-nuostatuose ar darbo (veiklos) apraSe. Darbuotojo pra5ymu informacij4 apie susitartos

darbo funkcijos turini ir jos apimti (darbo normq) ar darbo funkcijai keliamus reikalavimus

darbdavys turi pateikti raStu per penkias darbo dienas nuo darbuotojo praSymo pateikimo

darbdaviui dienos.
4. Darbo sutartyje Salys nustato darbo uZmokesti per menesi (menesio alg4) ar darbo valand4

(valandini atiygi), kuris negali buti maZesnis uZ Lietuvos Respublikos Vyriausybes patvirtint4
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minimali4j4 menesing alg1 ar minimalqji valandini atlygi. Darbo sutarties Salys gali sulygti ir del

priedq, priemokq, premijq ar kitokio papildomo apmokejimo pagal ivairias darbo apmokejimo

sistemas.

Apie darbo sutarties sudarym4 ir darbuotojo priemimqi darbq nustatyta tvarka privaloma praneSti

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos

(toliau - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba) teritoriniam skyriui maZiausiai pries vien4

darbo dien4 iki numatytos darbo pradZios. Sis reikalavimas netaikomas tais atvejais, jeigu asmuo

priimamas i darbq pagal darbo sutarti, kurioje nurodyta, kad asmens darbo vieta yra ne Lietuvos

Respublikoje, ir kai pagal Europos S4jungos socialines apsaugos sistemq koordinavimo

reglamentui arba Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis Siam asmeniui yra taikomi ne Lietuvos

Respublikos teises aktai socialinio draudimo srityje.
5. Darbo sutartis isigalioja darbuotojui pradejus dirbti. Jeigu darbo sutartis buvo sudaryta, tadiau ji

neisigaliojo ne del darbuotojo kaltes, darbdavys privalo sumoketi darbuotojui kompensacij4, kurios

dydis ne maZesnis, negu darbuotojo darbo uZmokestis uZ sulygt4 darbo laikotarpi, tadiau ne ilgesni

negu vienas mdnuo. Jeigu darbo sutartis buvo sudaryta, tadiau neisigaliojo del darbuotojo kaltes -
darbuotojui i5 anksto neinformavus darbdavio pries tris darbo dienas iki sutartos darbo pradZios,

darbuotoJas privalo atlyginti darbdaviui padaryt1 2a14, kurios dydis ne didesnis, negu darbuotojo

darbo uZmokestis uZ sulygt4 darbo laikotarpi, tadiau ne ilgesni negu dvi savaites.

6. Darbdavys leidZia darbuotojui pradeti dirbti tik tada, kai pasira5ytinai supaZindina darbuotoj4 su

darbo s4lygomis, tvark4 darbovieteje nustatandiomis darbo teises normomis, darbuotojq saugos

ir sveikatos reikalavimais.
7. Iki darbo pradZios darbdavys privalo darbuotojui pateikti 5i4 informacij4:
7.1. visas darbdavio pavadinimas, kodas, registruotos buveines adresas (fizinio asmens - vardas,

pavarde, asmens kodas arba, jeigu jo nera, - gimimo data ir nuolatine gyvenamoji vieta);

7.i. aarbo funkcijos atlikimo vieta. Jeigu darbuotojas neturi pagrindines darbo funkcijos atlikimo

vietos ar ji nenuolatine, nurodoma, kad darbuotojas dirba keliose vietose, ir darbovietes, i5 kurios

darbuotoj as gauna nurodymus, adresas;

7.3. darbo sutarties rflSis;

7.4. darbo funkcijos apib[dinimas ar apra5ymas arba darbo (pareigybes arba pareigq, profesijos,

specialybes) pavadinimas ir, jeigu nustatyta, - jos hierarchinis ir (arba) kvalifikacijos at

sudetingumo lygis (laipsnis);
7.5. darbo pradlia;
7.6. numatoma darbo pabaiga (terminuotos darbo sutarties atveju);

7.7. kasmetiniq atostogq trukme;
7.8. ispejimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio ar darbuotojo iniciatyva;

7,9. darbo uZmokestis ir jo sudedamosios dalys, uZmokesdio uZ darbq mokejimo terminai ir tvarka;

7.10. nustatyta darbuotojo darbo dienos arba darbo savaites trukme;

7.11. informacija apie imoneje galiojandias kolektyvines sutartis,

8.Darbo sutartis pasibaigia:
8.1. nutraukus darbo sutarti 5a1iq susitarimu;
8.2. nutraukus darbo sutartivienos iS Saliq iniciatyva;
8.3. nutraukus darbo sutarti darbdavio valia;
8.4. nutraukus darbo sutartinesant Saliq valios;
8.5. mirus darbo sutarties Saliai - frziniam asmeniui.

8.6. Lietuvos Respublikos Socialines apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka, kai neimanoma

nustatyti darbdavio - fizinio asmens ar darbdavio atstovq buvimo vietos;

8. 7. kituose istatymuo se nustatytai s pagrindais.

Bet kuri darbo sutarties Salis gali pasi0lyti kitai darbo sutarties Saliai nutraukti darbo sutarti.

9. pasiglymas nutraukti darbo sutarti turi biiti pateiktas ra5tu. Jame turi biiti i5destytos darbo sutarties

nutraukimo s4lygos (nuo kada pasibaigia darbo santykiai, koks yra kompensacijos dydis, kokia

nepanaudotq atostogq suteikimo tvarka, atsiskaitymo tvarka ir kita).
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10. Darbo sutartis nutraukiama ispejus darbuotoj4 prie5 vien4 menesi, o jeigu darbo santykiai tEsiasi

trumpiau negu vienerius metus, pries dvi savaites. Sie ispejimo terminai dvigubinami

darbuotojamr, k*i.rr iki istatymq nustatyto senatves pensijos amZiaus likg maZiau kaip penkeri

metai, ii trigubinami darbuotojams, kurie augina vaik4 (ivaiki) iki keturiolikos metq, ir

darbuotojams, kurie augina neigatq vaik4 iki a5tuoniolikos metq, taip pat neigaliems darbuotojams

ir darbuotojams, kuriems iki irtuty.,l nustatyto senatves pensijos amZiaus liko maZiau kaip dveji

metai.
11. AtleidZiamam darbuotojui (darbdavio iniciatyva) turi biiti i5moketa dviejq jo vidutiniq darbo

uZmokesdiq dydZio iseitine ismoka, o jeigu darbo santykiai tqsiasi trumpiau negu vienerius metus, -
puses jo vidutinio darbo uZmokesdio dydZio iSeitine i5moka.

IMONES PRISTATYMAS

t. UZDAROSIOS AKCINES BENDROVES ,,PALANGOS KLEVAS" veikla:
1.1. prekiq, maisto, malmenind prekyba; nuosavo turto nuoma ir eksploatavimas.

2. [mones vadovas - direktorius - Andrejus By5kovas.

3. {mones adresas: Senojo Turgaus g.12, Palanga.

DARBO IR POILSIO LAIKAS

1. Visi darbuotojai pradeda dirbti pagal nustatyt4 jiems darbo tvarkaraSti, iSskyrus avarijos atvejais.

2. Darbuotoiai airUa lS viso 40 val. per savaitg. Pietq pertrauka i darbo laik4 neiskaitoma.

3. Darbo (pamainq) grafikai pranesami darbuotojams ne veliau kaip pries septynias dienas iki jq

isigaliojimo.. Jie'giti Uuti keidiami tik nuo darbdavio valios nepriklausandiais atvejais, ispejus

darbuotoj4 prie5 dvi darbuotojo darbo dienas.

Adminisiracijos darbo- laikas prasideda 8 val. 00 min. Baigiasi l7 val.00 min. Pietq pertrauka

;;;;td"i; /i iat. / ! min. baigiaii /3 val. d,/^rn,
4,

5.

6.

8.

9.

i*o,r.r darbuotojq-arbo laikas (vasar4) prasideda 7 val. 0n0 rnin. baigiasi 19 val. 00

nertrarrka nrasideda /,( val.Od min. baieiasiU val. ou min.perlraukaprasideda 7j tit,44o .in.'tuigi*si// val. 30 min'.

i-orr., darbuotoiu darbo laikas (Ziemq) prasideda 8 val. 00 min. baigiasii 17 val. 00

min. Pietq

min. Pietqiron., darbuotojq du.bp laikas- (Ziema) prasideda-8 val. 00 min. I

ncr.rrerLe nrasideda 
- 
',r'j uol /2 min'.'baisiasi /J val. ?2 min.peftrauka prasideda 

- 
'lZi ,^1, /4 mi".'aiigiasi /3

7. barbo laiko apskaita warkoma aarbAavio patvirtintos formos darbo laiko apskaitos Ziniara5diuose,

kurie gali b0ti pildomi ir saugomi elektroniniu b[du.
Virsvilandi:iai - laikas, kada darbuotojas fakti5kai dirba vir5ydamas darbo laiko reZimo jam

nustatytq darbo dienos (pamainos) ar apskaitinio laikotarpio bendr4 darbo laiko trukmg.

Darbdavys vir5valandiriius darbus gali nurodyti dirbti tik su darbuotojo sutikimu, i5skyrus tokius

i5imtinius atvejus, kai:
9.1. dirbami visuomenei bfitini nenumatyti darbai ar siekiama uZkirsti keli4 nelaimdms, pavojams,

avarijoms ar gaivalinems nelaimems ar likviduoti jq skubiai Salintinas pasekmes;

9.2. btttina uZba-igti darb4 ar pasalinti gedim4, del kurio didelis darbuotojq skaidius turetq nutraukti

darb4 ar sugestq medZiagos, produktai ar irenginiai.
10. per r.ptyriq paeiliuilinunuiq kalendoriniq dienq laikotarpi negali buti dirbama ilgiau kaip

astuonias valandas virsvalandZiq, nebent darbuotojas savo sutikim4 dirbti iki dvylikos valandq

vir5valandZiq per savaitg isreiksiq ra5tu. Tokiais atvejais negali btiti paZeista maksimali vidutine

keturiasdeSimt aStuoniq valandq darbo laiko trukme per savaitg, skaidiuojant per apskaitini

laikotarpi.
11. Jeigu darbuotojas pasirode darbe neblaivus, apsvaiggs nuo narkotikq ar toksiniq medZiagq, t4 dien4

j am neleid Liama dirbti.
t2. carrrybos darbuotojai baigg darbus (uZsakymus) i5 darbo patalpq gali i5eiti ir anksdiau, tik

rr:H:iil:[TJt#,j$l'rtsi darbuotojai turi iseiti iB patatpq, uZgesinti sviesas ir pranesti imones

vadovui apie tai. Pasilikti po darbo galima tik gavus vadovo leidim4.
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14. Poilsio r[Sys:
14.1. pertrauka pailseti ir pavalgyti imones darbuotojams y

14.2. papildomos pertraukos suteikiamos dirbantiems su

dirbandiam su kompiuteriu instrukcij oj e;

14.3. papildomos pertraukos_ suteikiamps darbuotojams, veikiant nepal4rkiems sveikatai veiksniams. I
pertrarka sutgiliama /O val.U-min. baigiasi /d val. /2 min., II pertrauka suteikiama',0 

val. 00 min.Uaigiasi /4 val. -/J- min.
tsitostogos darbuotojami srteikiamos ne maZiau kaip dvidesimt darbo dienq (eigu dirbama penkias

darbo dienas per savaitE) arba ne maLiat kaip dvide5imt keturiq darbo dienq (eigu dirbama Se5ias

darbo dienas per savaitg) kasmetines atostogos. Jeigu darbo dienq per savaitg skaidius yra maZesnis

arba skirtingas, darbuotojui turi bUti suteiktos ne trumpesnes kaip keturiq savaidiq trukmds

atostogos.
16. Atostogos skaidiuojamos darbo dienomis. Svendiq dienos i atostogq trukmq neiskaidiuojamos.

17. Darbdavys privalo tenkinti darbuotojo praSym4 suteikti ne trumpesnes, negu pra5o darbuotojas,

trukmes nemokamas atostogas, jeigu ji pateikia:

17.1 . darbuotojas, auginantis vaik4 iki keturiolikos metq - iki keturiolikos kalendoriniq dienq;

17.2. neigalus darbuotojas, taip pat darbuotojas, auginantis neigalq vaik4 iki a5tuoniolikos metq ar

slaugantis neigalq asmeni, kuriam nustatytas nuolatines slaugos btitinumas - iki trisde5imties

kalendoriniq dienq;
17.3. vaiko motinos nestumo ir gimdymo atostogq metu ir vaiko prieZiflros atostogq metu tevas jo

pageidavimu (motina - tevo atostogq vaikui priZifireti metu); Siq atostogq bendra trukme negali

virsyti trijq menesiq;
17.4. darbuotojas, slaugantis serganti Seimos nari - tokiam laikui, kuri rekomenduoja sveikatos

prieZiflros istaiga;
17.5. darbuotojas santuokai sudaryti - iki trijq kalendoriniq dienq;

17.6. darbuotojas dalyvauti mirusio Seimos nario laidotuvese, - iki penkiq kalendoriniq dienq;

17.7. darbuotojas kolektyvineje sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka - joje nustatytos trukmes.

i8. Darbuotojams iki a5tuoniolikos metq, darbuotojams, vieniems auginantiems vaik4 iki keturiolikos

metq arba nelgalq vaik4 iki a5tuoniolikos metq, ir neigaliems darbuotojams suteikiamos dvide5imt

penkiq darbo dienq kasmetines atostogos fieigu dirbama penkias dienas per savaitg) arba trisde5imt

darbo dienq kasmetines atostogos (eigu dirbama Se5ias darbo dienas per savaitg). Jeigu darbo dienq

per savaitg skaidius yra maZesnis arba skirtingas, darbuotojui turi btiti suteiktos penkiq savaidiq

trukmes atostogos.
D. Uf, ilgalaiki nepertraukiamqii darb4 toje padioje darbovieteje - darbuotojams, turintiems ilgesni

kaip 10 metq nepertraukiam4ji darbo staZ4 toje padioje darbovieteje, - 3 darbo dienos, uZ kiekvien4

paskesniq 5 metq nepertraukiamqii darbo staZ4 toje padioje darbovieteje - viena darbo diena.

DARBUOTOJU PAREIGOS IR TEISES

1. Darbuotojai privalo:
1.1. laiku atvykti i darba ir dirbti nustatyt4 darbo laik4;
1.2. dirbti dorai ir s4Ziningai vis4 demesi susitelkus i darbq;

1.3. vykdyti teisetus darbdavio nurodymus;
1.4. saugoti savo ir nekenkti kitq darbuotojq sveikatai, dirbti saugiai, Zinoti ir vykdyti saugos darbe

norminiq teises aktq reikalavimus;
1.5. laikytis saugos darbe instrukcijq reikalavimq, nedirbti su techniSkai netvarkingomis darbo

priemonemis;
1.6. dirbti apsirengus tvarkingais darbo drabuZiais;
1,7, pagalpatvirtintus terminus pasitikrinti sveikatq;

1.8. vykdyti darbdavio arba jo igaliotq asmenq nurodymus:

1.8.1. vis4 darbo laik4 b0ti sutartoje darbo vietoje;

,u .y'
kompiu

val.
teriu, kurios nurodytos darbo vietos
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1.8,2. rflkyti tik tam skirtq pertraukeliq metu ir tam skirtose patalpose arba lauke, laikantis
reikalavimq;

1.8.3. darbo vietose turi btiti Svaru ir tvarkinga. Valyti dulkes, ne5iuk5linti teritorijoje ar jos patalpose.

Nelaikyti darbo vietoje nereikalingq daiktq. Baigus darb4 sutvarkyti darbo irankius, nepalikti

i5metytq detaliq, taros, medienos ruo5iniq, ar darbui skirtq irankiq bei prietaisq, iSSluoti

patalpas ir sutvarkyti aplink4 aplink darbo viet4. tJl, lvary ir tvark4 atsako kiekvienas

darbuotojas;
1.8.4. vertinti klientq poreikius ir, atsiZvelgiant i tai, tobulinti gaminiq kokybg;

1.8.5. informuoti imones administracij4 apie tai, kokias akcijas rengia konkurentai, kokias naujus

gaminius teikia konkurentai, kokias naujas darbo organizavimo, atlyginimq mokejimo formas

naudoja, kokia konkurenciniq imoniq personalo kaita;

1.8.6. kilusius klausimus, abejones, konfliktines situacijas gamyboje aptarti ir sprgsti su imones
vadovu arba su igaliotu asmeniu;

1.8.7 , apie konfliktines situacijas ar gindus su bendradarbiais ir klientais pranesti imones vadovui ar

jo igaliotam asmeniui;
1.9. Zinoti ir vykdyti gaisrines saugos taisykliq reikalavimus;
1.10. visus klausimus sprgsti su tiesioginiu vadovu ir tik nepavykus rasti sprendimo kreiptis i

valstybines tarnybas;
1.1 1. darbuotojai vairuojantys automobili turi laikytis keliq eismo taisykliq reikalavimq;

1.12, saugoti imones komercines paslaptis.

1.13. Darbuotojas, pastebejgs kit4 neblaivq darbuotoj4, privalo apie tai nedelsdamas prane5ti

administracijai, esant reikalui, imtis priemoniq galimai nelaimei uZkirsti.

1.14. Jeigu darbuotojas pasirode darbe apsvaiggs nuo alkoholio, narkotiniq, psichotropiniq ar toksiniq

medZiagq, darbdavys t4 dien4 @amain4) ji nu5alina nuo darbo, neleisdamas jam dirbti ir nemokedamas

darbo uZmokesdio.

1.15. Darbdavys taip pat ra5tu nu5alina darbuotoj4

1.16. fmoneje dirbantys Zmones gerbia vienas kit4, saugoja imones turt4.

1117. barbuotojai privalo taupiai naudoti medZiagas, kanceliarines priemones, inventoriq, tausoti

baldus, patalpas. Turt4, pokalbiq mobilaus rySio telefonais 1aik4. Asmeniniams reikalams jais

draudZiama naudotis.
1.18. Asmeninf darbuotojq transport4 bfltina statyti tik tam skirtose vietose.

1.19. Susirgus, reikia tq padi4 dien4 prane5ti savo vadowi ar paskambinti imones tel.:

% 3i gtl;14 ir prane5ti apie lig4.

1.20. Darbuotojams draudZiama:

1.20.1. dirbti neiSklausius ivadinio saugos

1.20.2. veluoti i darb4;
1.20,3. atvykti i darb4 ir dirbti neblaiviam;
1.20.4. kuriems i5duodami asmenines apsaugos rflbai
1.20.5.atsine5ti i imones teritorij4, darbo viet4

medZiagas, juos vartoti;
1.20.6. bflti darbo vietoje ir imones teritorijoje ne darbo metu;

I .20.7 . naudotis nelegalia pro gramine iranga;
1.20.8. laikyti asmeninius-pinigus, dokumentus ir daiktus kartu su imones dokumentais, pinigais ir

inventoriumi;
1.20.9, rflkyti ne tam skirtose (irengtose) vietose;

1.20.10. tydia, del neatsargumo gadinti, laui-yri imones inventoriq;

L20.ll. gindytis su klientais;
1.20.12, kelti konfliktines situacijas, skatinti nepasitikejim4 imones vadovais;

1,20.13. prie pa5aliniq asmenq - partneriq ar tarpusavyje kritikuoti, aptarineti imones vadovo ir
administracij os sprendimus, pavedamas vykdyti uZduotis ;

1,20.14. prie paSaliniq asmenq - pirkejq ar tarpusavyje kritikuoti, aptarineti kitus pirkejus;

1.20.15. iS imones patalpq iSsine5ti imonei priklausandius daiktus, dokumentus, inventoriq.

ir asmenines apsaugos priemones dirbti be jr+;

alkoholinius gerimus bei narkotines, toksines
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1r2l. Darbuotojai turi teisg:

),,z1rl,reikalauti, kad darbdavys uZtikrintq saugias ir nekenksmingas darbo s4lygas, irengtq
kolektyvines apsaugos priemones, aprilpintq asmenines apsaugos priemonemis;

1.21,2. suZinoti i5 darbdavio apie jq darbo aplinkoje esandius profesines rizikos veiksnius;

1,21.3. susipaZinti su i5ankstiniq ir periodiniq sveikatos tikrinimq rezultatais;

l.2l.4,ne rediau kaip kartq per men. gauti raStu ar elektroniniu bfidu informacij4 apie jam

apskaidiuotas, lsmokeiur i. i5rkuidiuotas sumas ir apie dirbto darbo laiko trukmg, atskirai

nurodant virSvalandiniq darbq trukmg;
l.2l.5.igalioti darbuotojq atstov4 ar padiam tartis su darbdaviu del darbuotojq saugos ir sveikatos

gerinimo;
l,2l,6.atsisakyti dirbti, jei yra pavojus darbuotojq saugai ir sveikatai, taippat dirbti tuos darbus,

kuriuos saugiai atlikti nera apmokytas, jei nera irengtos kolektyvines apsaugos priemones ar

pats neaprfipintas reikiamomis asmenines apsaugos priemonemis;

l,2l.7.iStilrs klausimq del saugos ir sveikatos, kreiptis idarbuotojq patiketini, darbdavi, imones
darbuotojq saugos ir sveikatos tarnybq, Valstybing darbo inspekcij4;

1.21.8. reikalauti, kad darbdavys sudarytq darbo sutarti, pakeistq jq, pasikeitus darbo s4lygoms.

DARBDAVIO PAREIGOS

1. Administracija privalo tinkamai organizuoti darbuotojq darb4, laikytis darbo istatymq, darbuotojq

saug4 ir sveikat4 reglamentuojandiq bei kitq teises aktq reikalavimq, r[pintis darbuotojq

poreikiais.
2, Darbuotojo atliekamos funkcijos turi atitikti jo specialybg ir kvalifikacij4;
3. Darbuotojas turi btiti aprupintas reikiamomis darbo priemonemis darbo funkcijoms vykdyti.
4, Visos darbo vietos turi bflti techni5kai irengtos ir jose sudarytos darbo s4lygos turi atitikti saugios

ir sveikatos norminiq teises aktq reikalavimus, darboviediq irengimo bendruosius nuostatus.

Dirbantieii turi b[ti apr[pinti reikalingomis asmeninds apsaugos priemonemis.

Dirbantieji savalaikiai turi btti apmokyti saugiai dirbti.
Dirbantieji turi laikytis saugos ir sveikatos instrukcijq, higienos, gaisrinds saugos, elektrosaugos

reikalavimq;
8. Organizuoti darbuotojq kvalifikacijos kelim4.
g, Laiku supaZindinti darbuotojus su uZduotimis, jq ivykdymo sqlygomis bei terminais.

10. Nuolat liontroliuoti, kai darbuotojai laikosi darbo irenginiq eksploatacijos, gaisrines saugos,

elektrosaugos instrukcijq reikalavimq.
1 1. Tobulinti darbo apmokejimo form4, uZtikrinti darbuotojq suinteresuotum4 asmeniniais ir bendrais

darbo rezultatais.
12. Gerinti darbo s4lygas.

DARBUOTOJU ATSAKOMYBE

1. Darbuotojas atsako uZ piln4 ir savalaiki pareigq atlikim4, darbo drausmg. UZ tiksling4 darbo laiko

naudojim4.
2. PasiLadair isipareigoja neatskleistiZodliu,ra5tu ar kitokiu pavidalu asmenims jokios komercines,

dalykines, finansines bei kitokios konfidencialios informacijos, su kuria jis buvo supaZindintas

dirbant imoneje.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI VIDAUS TVARKAI

Kiekvienoje darbo vietoje bei patalpose turi b[ti Svaru ir tvarkinga. Valgyti tik tam tikslui skirtose

patalpose.

i.orer patalpose ar ju priklausandioje teritorijoje leidZiama r0kyi tik tam skirtose specialiai

irengtose ir paZymetose vietose. Kitose vietose rukyti draudZiama.

5.

6.
7

1.

2.
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Darbuotojas, baigEs darbq, turi susitvarkyti darbo viet4, nepalikti patalpose be prieZifiros ijungtq
elektros Sildymo prietaisq, i5jungti patalpq apSvietim4, ijungti signalizacij4 (ei tokia yra), uZrakinti

patalpas.

Darbuotojai turi laikltis gaisrines saugos taisykliq reikalavimq.
Ar"timieji ir draugai privalo nekliudyti dirbti imones darbuotojams, imones telefonu kalbeti tik
darbo reikalais.

MATERIALINE ATSAKOMYBE

1 . Darbuotoj as privalo atlyginti vis4 Lalq Siais atvej ais :

l,L Zala padaryta tydia;
1,2, Lalapadaryta jo veikla, turindia nusikaltimo poZymiq;

1.3. Zala padaryla neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotiniq, toksiniq ar psichotropiniq medZiagq

darbuotojo;
1.4. LalapaduytapaZeidus pareig4 saugoti konfidenciali4 informacij4, susitarim4 del nekonkuravimo;

1.5. darbdaviui padaryta neturtine Zala.

2. Zalaatlyginama pagal DK nuostatas: iki trijq darbuotojo VDU, o esant dideliam neatsargumui - iki
6 VDU dydZio.

3. Darbuotojas, nesutikdamas su darbdavio nurodymu, turi teisg kreiptis i darbo gindus nagrinejandius

organus.

REKOMENDACIJOS DARBUOTOJAMS APSAUGAI NUO COVID-I 9 VIRUSO

Siekiant apsaugoti darbuotojus nuo koronaviruso COVID-l9 imones administracija:
o UZtikrina daZnesni nei iprastai daZniausiai liediamq pavir5iq (durq rankenq, porankiq, sedyniq,

darbo priemoniq) valym4 ne tik dregnu b[du, bet naudojant speciali4sias dezinfekcijos
priemones.

|mones administracij a aprfipina vadybininkus:
o kvepavimo takq apsaugos priemonemis (kaukemis, respiratoriais);
o dezinfekavimoskysdiais.

[mones vadovai apmoko ir instruktuoja darbuotojus kaip teisingai naudoti asmenines apsaugos

priemones:
. nuolat deveti vienkartines pir5tines, vienkartines medicinines kaukes, respiratorius;
o neliesti rankomis veido;
. kaip teisingai uZsideti ir nusiimti veido skydelius, kvepavimo takq apsaugos priemones

(vienkartines medicinines kaukes, respiratorius ir kt.);
. kaip paruo5ti (dezinfekuoti) kvepavimo takq apsaugos priemones pakartotinam naudojimui;
. kaip dezinfekuoti darbo priemones.
Darbuotoj ams laikytis COVID- 1 9 viruso plitim4 maZinandiq priemoniq:
. kuo daaniatplauti rankas su Siltu vandeniu ir muilu, dezinfekuoti rankas dezinfekcinemis

priemonemis;

4.

5.

'qA */gY
,fu L .// t

']*:j
,.u""1

DARBO APMOKEJIMAS

1. Darbo uZmokestis - atlyginimas uZ darb4, darbuotojo atliekam4 pagal darbo sutartf.

2. Darbuotojo darbo uZmokesti sudaro:

I
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2,l.bazinis (tarifinis) darbo uZmokestis (valandinis atlygis arba menesine alga);

2.2. papildoma darbo uZmokesdio dalis, nustagrta Saliq susitarimu ar mokama pagal darbo teises

normas ar darbovieteje taikomq darbo apmokejimo sistem4;

2.3. priedai uZ igyta kvalifikacij4;
2.4. priemokos uZ papildom4 darb4 ar papildomq pareigq ar uZduodiq vykdym4;
2.5. premijos uZ atlikt4 darbq,, nustatytos Saliq susitarimu ar mokamos pagal darbo teises noffnas ar

darbovietej e taikom4 darbo apmokej imo sistem4;

3. Jeigu darbuotojas dirba nepiln4 darbo dien4, jam apmokama proporcingai dirbtam laikui arba

mokama uZ atlikt4 darb4.

4. Atostoginiai i5mokami ne veliau kaip paskuting darbo dien4 prie5 kasmetiniq atostogq ptudLiq.

Atostoginiai uZ atostogq dali, vir5ijandi4 dvide5imt darbo dienq (eigu dirbama penkias darbo dienas

per savaitg) ar dvideSimt keturiq darbo dienq (eigu dirbama Se5ias darbo dienas per savaitq), ar

keturiq savaidiq (eigu darbo dienq per savaitg skaidius yra malesnis arba skirtingas) trukmg,

darbuotojui mokami atostogq metu darbo uZmokesdio mokejimo tvarka ir terminais.

5. Darbuotojo atskiru pra5ymu, suteikus kasmetines atostogas, atostoginiai mokami iprasta darbo

uZmokesdio mokej imo tvarka.
6. Darbo uZmokestis darbuotojui mokamas ne rediau kaip du kartus per menesi, o jeigu darbuotojas

pra5o, - kartq per menesi. Bet kuriuo atveju uL darbq per kalendorini menesi negali bflti

atsiskaitoma veliau negu per de5imt darbo dienq nuo jo pabaigos, jeigu darbo teises noflnos ar

darbo sutartis nenustato kitaip.
7. Darbuotojams, auginantiems neigalq vaik4 iki aStuoniolikos metq arba du vaikus iki dvylikos metq,

suteikiama viena papildoma poilsio diena per menesi (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem

valandomis per savaitg), o auginantiems tris ir daugiau vaikq iki dvylikos metq, - dvi dienos per

menesi (arba sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitg), mokant darbuotojui
jo vidutini darbo uZmokesti.

PASKATINIMAI Uz Cnnl DARBA

l.TJL,pavyzding4 pareigq atlikim4 ir ger4 darb4 teikiant klientams kvalifikuotqpagalb4, uZ ilgalaiki ir
s4Zining4 darb4 darbe gali biiti taikomos moralines ir materialines darbuotojq skatinimo

priemones:
1.1. padeka;

t.Z. administracijos iniciatyva paskatinimai (premijos) uZ gerai atlikt4 darb4, veikl4 ar veiklos

rezultatus.

EKSTREMALIOS SITUACIJOS

1. fvykus nelaimingam atsitikimui, bfitina prane5ti imones administracijai, kreiptis iartimiausi4
gydymo !staig4, o reikalui esant, iSkviesti greitqj4 pagalb1 ir iki tyrimo pradZios i5saugoti ivykio
viet4 toki4, kokia buvo nelaimingo atsitikimo metu, jei tai negresia kitq darbuotojq gyvybei.

2. [vykus neiaimingam atsitikimui darbe, pakeliui i darb4 arba i3 darbo, reikia padiam arba per kitus

asmenis prane5ti imon6s administracijai apie atsitikim4 ir jo aplinkybes.

3, Kilus gaisrui, reikia i5kviesti ugniagesius bendruoju pagalbos telefonu ' ll2, turimomis

pirminemis gaisro gesinimo priemonemis gesinti gaisr4, nedelsiant informuoti vadovq. Kilus
pavojui sveikatai arba gyvybei, i5eiti i5 pavojingos zonos, pagal imones sudaryt4 evakuacijos plan4.

barbuotojas privalo moketi naudotis pirminemis gaisro gesinimo priemonemis.

4. {vykus avarijai,nedelsiant informuoti direktoriq ir i5eiti i5 pavojingos zonos.

S. ieigu imone yra ple5iama, svarbiausia yra Zmoniq, esandiq imoneje, saugumas, todel nereikia imtis

priemoniq, siekiandiq i5saugoti materialines vertybes ir pinigus.

6. ApipleSimo atveju imones darbuotojai privalo:
6.1. prisiminti, kad Zmogaus gyvybe svarbiau uZ materialiniturt4;
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6.2. nenaudoti ginklo, jei tai neprivalu pagal pareiginius nuostatus.

7, |sitikinus, kad ple5ikas pasi5alino, pranesti policijai ir imones tiesioginiam vadovui.

NUOBAUDOS UZ ONNTO DRAUSMES TAZNTPTMUS

1. Darbdavys turi teisg nutraukti darbo sutarti be ispejimo ir nemoketi i5eitines i5mokos, jeigu

darbuotojas del savo kalto veikimo ar neveikimo padaro pareigq, kurias nustato darbo teises nonnos

ar darbo sutartis, paZeidim4.
2, P,'ielastis nutraukti darbo sutarti gali blti:
2.1. Siurk5tus darbuotojo darbo pareigq paZeidimas;

2,2. per paskutinius dvylika menesiq darbuotojo padarytas antras toks pat darbo pareigq paZeidimas.

3. Siurk5diu darbo pareigq paZeidimu gali buti laikomas:
3.1 . neatvykimas i darba vis4 darbo dien4 ar pamain4 be pateisinamos prieZasties;

3.2. pasirodymas neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotiniq, toksiniq ar psichotropiniq medZiagq

darbo metu darbo vietoje, i5skyrus atvejus, kai toki apsvaigim4 sukele profesiniq pareigq

vykdymas;
3.3. atsisakymas tikrintis sveikat4, kai toks tikrinimas pagal darbo teises normas privalomas;

3.4. priekabiavimas del lyies ar seksualinis priekabiavimas, diskriminacinio pobrldZio veiksmai ar

garbes ir orumo paZeidimas kitq darbuotojq ar trediqjq asmeil+ atZvilgiu darbo metu ar darbo

vietoje;
3.5. tydia padaryta turtine Zala darbdaviui ar bandymas tydia padaryti jam turtines Zalos;

3.6. darbo metu ar darbo vietoje padarytanusikaltimo poZymiq turinti veika;
3.7. kiti pai:eidimai, kuriais Siurk5diai paLeidLiamos darbuotojo darbo pareigos.

4. PrieS priimdamas sprendim4 nutraukti darbo sutarti, darbdavys privalo pareikalauti darbuotojo

raSytinio paai5kinimo, i5skyrus atvejus, kai darbuotojas per darbdavio nustatyt4 proting4 laikotarpi

5io paai$kinimo nepateikia. Darbo sutartis del darbuotojo padaryto antro tokio paties darbo pareigq

paZeidimo gali bflti nutraukta tik tada, jeigu ir pirmasis paZeidimas buvo nustatytas, darbuotojas

turejo galimybg del jo pasiai5kinti ir darbdavys per vien4 menesi nuo paZeidimo paai5kejimo dienos

darbuotoj 4 ispej o apie galimq atleidim4 tL' antrq toki paZeidim4.

5. Sprendim4 nutraukti darbo sutarti del darbuotgjo padaryto paZeidimo darbdavys turi priimti

ivertings paieidimo ar paleidimq sunkum4 ir padarinius, padarymo aplinkybes, darbuotojo kaltg,

prieZastini ry5i tarp darbuotojo veikos ir atsiradusiq padariniq, jo elgesi ir darbo rezultatus iki
paZeidimo ar paZeidimq padarymo. Atleidimas i5 darbo turi bUti proporcingapaZeidimui ar jq
visumai priemone.

6. Sprendim4 nutraukti darbo sutarti del darbuotojo padaryto paZeidimo darbdavys turi priimti ne

veliau kaip per vien4 menesi nuo paZeidimo paai5kejimo ir ne veliau kaip per Se5is menesius nuo jo
padarymo dienos. Pastarasis terminas pratgsiamas iki dvejq metq, jeigu darbuotojo padarytas

paZeidimas paai5keja atlikus audit4, inventorizacijqar veiklos patikrinim4.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Taisykles galioja nuo jq patvirtinimo dienos visiems imones darbuotojams.

2. [mones darbuotojai atsako uZ Siq taisykliq, saugos ir sveikatos, priesgaisrines saugos ir pareiginiq

instrukcijq laikym4si.
3. Visi darbuotojai turi bUti supaZindinami su Siomis taisyklemis pasira5ytinai.

-\ *r4Direktorius

Suderinta su:

Andrejus BySkovas
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