
 

 

 

                                                                                                        

PATVIRTINTA 

         Senjorų socialinės globos namų                             

direktoriaus 

          2017 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-4 

 

SENJORŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Senjorų socialinės globos namų darbo tvarkos taisyklės (toliau-Taisyklės) reglamentuoja 

Senjorų socialinės globos namų (toliau-SSGN) darbo tvarką, kurios tikslas - užtikrinti gerą darbo 

kokybę. Taisyklės nustato vienodus reikalavimus visiems SSGN darbuotojams. 

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo 

valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2006 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 200 „Dėl Pavyzdinių valstybės institucijų ir įstaigų vidaus 

tvarkos taisyklių patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais. 

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

Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai. 

4. Už Taisyklių įgyvendinimą atsako SSGN direktorius. 

 

                                                                    II SKYRIUS 

PRIĖMIMO Į DARBĄ TVARKA. DARBO SUTARTIES SUDARYMAS, 

PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 

5. Priimamas į darbą asmuo, Personalo ir dokumentų valdymo skyriui pateikia šiuos 

dokumentus: prašymą priimti į darbą, nuotrauką dokumentams (2 vnt.), asmens tapatybę 

patvirtinantį dokumentą, išsimokslinimą ir profesinę darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas. 

Darbuotojas gali būti paprašomas pateikti ir kitus dokumentus – gyvenimo aprašymą, kvalifikacijos 

kėlimo pažymėjimus, sertifikatus, privalomo sveikatos patikrinimo pažymą arba asmens medicininę 

knygelę, lietuvių kalbos mokėjimą patvirtinantį dokumentą ir kt.  

6. Sudarant darbo sutartį, šalių susitarimu darbuotojui gali būti taikomas bandomasis 

laikotarpis, kurį pasiūlo savo viza tiesioginis skyriaus vadovas.  

7. Personalo ir dokumentų valdymo skyrius priėmimą į darbą įformina direktoriaus įsakymu 

ir rašytine darbo sutartimi. Darbo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais. Ją pasirašo SSGN 



 

 

direktorius ir darbuotojas. Vienas pasirašytas darbo sutarties egzempliorius įteikiamas darbuotojui, 

kitas lieka SSGN. Keičiant darbo sutarties sąlygas, pakeitimai daromi abiejuose darbo sutarties 

egzemplioriuose. Savo darbo sutarties egzempliorių pakeitimo įrašui darbuotojas privalo pateikti 

Personalo ir dokumentų valdymo skyriui.  

8. Sudarant darbo sutartį, Personalo ir dokumentų valdymo skyriuje, darbuotojas 

pasirašytinai supažindinamas su šiomis darbo tvarkos taisyklėmis, pareigybės aprašymu (priedas 

Nr. 1), skyriaus, kuriame jis dirbs, nuostatais.  

9. Su saugos ir sveikatos ir gaisrinės saugos reikalavimais darbuotoją pasirašytinai 

supažindina direktoriaus įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai. 

  10. Darbuotojas privalo pradėti dirbti kitą po darbo sutarties sudarymo dieną, jeigu šalys 

nesutarė kitaip. 

        11. Darbuotojas, pasikeitus jo asmens duomenims, pavardei, gyvenamajai vietai, telefonui, per 

3 darbo dienas privalo pateikti patvirtinančius dokumentus bei informuoti savo skyriaus tiesioginį 

vadovą ir Personalo ir dokumentų valdymo skyrių.  

        12. Darbuotojas prašymą dėl darbo sutarties nutraukimo, nurodant pagrindą, įteikia  

administratoriui, kuris tą pačią dieną įregistruoja gautą prašymą. Prašyme nurodoma pageidaujama 

darbo sutarties nutraukimo data. Darbuotojas, prieš įteikdamas prašymą dėl darbo sutarties 

nutraukimo, su juo supažindina tiesioginį vadovą, kuris vizuoja prašymą, pareikšdamas savo 

sutikimą su pageidaujama atleidimo data arba pasiūlo kitą datą, nurodydamas priežastis, dėl kurių 

atleidimo data turėtų būti pakeista. Atleidimo data gali būti atidėta, tačiau ne ilgiau kaip 14 darbo 

dienų nuo prašymo įregistravimo dienos įskaitytinai. Jei prašyme nėra tikslios atleidimo datos, 

tuomet data nustatoma pagal Lietuvos Respublikos Darbo kodeksą. 

        13. Atleidimo dieną darbuotojas privalo grąžinti SSGN jam skirtas darbo priemones, kitą 

inventorių, atsiskaityti už jam patikėtas materialines vertybes, perduodant jas pagal perdavimo-

priėmimo aktą, ir jeigu reikia, perduoti dokumentaciją skyriaus vedėjui arba tiesioginiam vadovui 

pagal nustatytą pavaldumą. Personalo ir dokumentų valdymo skyriui privalo grąžinti darbo 

pažymėjimą, magnetinę durų kortelę, pateikti savo darbo sutarties antrą egzempliorių bei užpildyti 

darbuotojo atsiskaitymo su darbdaviu lapą (priedas Nr. 2).  

 

III SKYRIUS 

DARBO APMOKĖJIMO TVARKA 

 



 

 

         14. SSGN darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka nustatyta Darbo apmokėjimo sistemoje 

(priedas Nr. 3). Darbuotojų veiklos vertinimo kriterijų vertinimo tvarka nustatyta darbuotojų 

veiklos vertinimo kriterijų tvarkos apraše (priedas Nr. 4).  

         15. Darbo užmokestis mokamas du kartus per mėnesį nuo 7 iki 12 ir nuo 23 iki 28 mėnesio 

dienos pervedant pinigus į asmenines sąskaitas darbuotojo pasirinktame banke. Darbuotojų 

pageidavimu, darbo užmokestis gali būti mokamas vieną kartą per mėnesį. Darbuotojas pateikia 

prašymą Buhalterinės apskaitos skyriui, nurodydamas pageidaujamo darbo užmokesčio mokėjimo 

tvarką. 

         16. Kiekvieno SSGN darbuotojo darbo užmokestis nustatomas pasirašant darbo sutartį. 

         17. Darbo užmokestis už atostogas mokamas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki 

prasidedant atostogoms. 

 

                                                       IV SKYRIUS 

DARBO IR POILSIO LAIKAS 

          

        18. Darbuotojams nustatoma penkių darbo dienų savaitė su dviem poilsio dienomis: 

          18.1. SSGN administracijos pareigūnai, Personalo ir dokumentų valdymo, Buhalterinės 

apskaitos skyriai pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį dirba nuo 8 val. iki 16 val. 45 

minučių, o penktadienį – nuo 8 val. iki 15 val. 30 min. Pertraukos pailsėti ir pavalgyti trukmė - 30 

minučių nuo 12 valandos 30 minučių iki 13 val. Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas 

viena valanda. Šios darbo laiko nuostatos netaikomos darbuotojams, kuriems nustatyta iki dvidešimt 

keturių valandų per parą darbo laiko trukmė ir sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus. 

Poilsio dienos – šeštadienis ir sekmadienis. 

 18.2. Socialinio darbo, Asmens sveikatos priežiūros ir Ūkio skyriai užtikrindami SSGN 

gyventojų priežiūrą, dirba pagal patvirtintą darbo grafiką. Darbuotojams sudaroma galimybė 

pavalgyti darbo laiku, kuriems po 4 valandų darbo skiriama 30 minučių trukmės pietų pertrauka. 

         19. Esant SSGN darbuotojo rašytiniam prašymui, darbo laikas darbuotojui gali būti keičiamas 

atskiru SSGN direktoriaus įsakymu. 

         20. Darbuotojų darbo grafikus rengia skyrių vadovai, tvirtina SSGN direktorius. 

         21. Patvirtinti grafikai paskelbiami viešai skyrių informaciniuose stenduose ne vėliau kaip 

prieš 14 kalendorinių dienų  iki šių grafikų įsigaliojimo.  

         22. Darbuotojų, dirbančių SSGN pagal dvi ar daugiau darbo sutarčių, darbo dienos trukmė 

negali būti ilgesnė kaip 12 valandų. 

         23. Už darbuotojų darbo laiko apskaitą yra atsakingi ir ją tvarko SSGN skyrių vadovai, kurie 

privalo juos suderinti su Personalo ir dokumentų valdymo skyriumi ir pateikti Buhalterinės 



 

 

apskaitos skyriui iki einamojo mėnesio 25 d. Darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose draudžiama 

braukyti, taisyti, trinti ir panašiai.  

          24. Darbuotojas, negalintis atvykti į darbą nustatytu laiku (dėl ligos ar kt. priežasčių) ar 

vėluojantis, privalo pranešti tiesioginiam vadovui. Tiesioginis vadovas apie darbuotojo neatvykimą 

į darbą informuoja Personalo ir dokumentų valdymo skyrių.  

          25. Darbo laiku palikdami darbo vietą SSGN skyrių vadovai privalo informuoti SSGN 

direktorių. Kitas darbuotojas, palikdamas darbo vietą darbo laiku ir išvykdamas iš SSGN pastato, 

privalo informuoti tiesioginį vadovą. 

          26. Darbo valandomis darbuotojai privalo nustatytu arba nurodytu laiku dalyvauti SSGN 

direktoriaus, tiesioginių vadovų rengiamuose posėdžiuose, komisijų ir darbo grupių posėdžiuose. 

Visuotiniuose susirinkimuose privalo dalyvauti visi SSGN darbuotojai. 

         

                                                                           IV SKYRIUS 

DARBO PAŽYMĖJIMAI IR MAGNETINĖS DURŲ KORTELĖS 

 

            27. Darbuotojai privalo nešiotis su savimi darbo pažymėjimą darbo metu arba laikyti jį 

darbo vietoje, o atliekant darbines funkcijas ne darbo vietoje – turėti pažymėjimą su savimi. 

28. Darbuotojo darbo pažymėjimas keičiamas, jeigu jis tapo netinkamas naudoti, pasikeičia 

SSGN rekvizitai, asmens duomenys, pasibaigė galiojimo laikas ar kitos aplinkybės.  

29. Darbo pažymėjimui susidėvėjus, išduodamas naujas. Šiuo atveju darbuotojas turi 

kreiptis į Personalo ir dokumentų valdymo skyrių dėl naujo pažymėjimo išdavimo. 

30. Darbuotojas, praradęs pažymėjimą, apie tai turi raštu pranešti Personalo ir dokumentų 

valdymo skyriui ne vėliau kaip kitą darbo dieną ir pateikti raštišką prašymą dėl naujo pažymėjimo 

išdavimo. 

31. Ne vėliau kaip prieš darbo pradžią kartu su antruoju darbo sutarties egzemplioriumi 

SSGN įteikia darbuotojui darbo pažymėjimą. 

            32. Darbuotojo įėjimo (išėjimo) į SSGN esančias patalpas, kontrolė organizuojama 

naudojant magnetines durų korteles. 

            33. Magnetinę durų kortelę darbuotojui išduoda, jas aktyvuoja, vykdo jų apskaitą Personalo 

ir dokumentų valdymo skyrius (toliau-Skyrius).  

34. Magnetinė durų kortelė darbuotojui išduodama jam pasirašius darbuotojo kortelių  

išdavimo (grąžinimo) registracijos žurnale, kuriame nurodoma: darbuotojo kortelės numeris, 

darbuotojo pareigos, vardas, pavardė, darbuotojo kortelės išdavimo data, grąžinimo data, kitos 

pastabos.  



 

 

35. Perduoti darbuotojo magnetinę durų kortelę kitiems darbuotojams ar asmenims 

draudžiama. 

36. Darbuotojas praradęs magnetinę kortelę arba pastebėjęs, kad magnetinė durų kortelė 

neveikia tinkamai, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Skyrių. Apie prarastą darbuotojo 

magnetinę kortelę Skyrius informuoja administraciją.  

37. Darbuotojas, atleistas iš pareigų, darbuotojo magnetinę kortelę grąžina Skyriui. Tai 

pažymima darbuotojo kortelių išdavimo (grąžinimo) registracijos žurnale. Skyriaus darbuotojas 

pasirašo darbuotojo atsiskaitymo lapelyje tik darbuotojui grąžinus darbuotojo kortelę. 

             38. Magnetinė durų kortelė fiksuoja ir įrašo darbuotojo įėjimo ir  išėjimo iš pastato laiką. 

             39. Sistemos davikliai užfiksuoja darbuotojo patekimo į pastatą ir išėjimo iš jo laiką 

priartinus magnetinę durų kortelę prie sistemos daviklio arčiau kaip 5 cm. Magnetinė durų kortelė 

laikoma pažymėta, kai daviklis išleidžia garsinį signalą.  

             40. Sistemos daviklis, esantis pastato įėjimo tambūre prie sienos (toliau-I daviklis), fiksuoja 

darbuotojo įėjimo į pastatą laiką. Sistemos daviklis, esantis pastato pirmojo aukšto fojė prie sienos 

(toliau-II daviklis), fiksuoja darbuotojo išėjimo iš pastato laiką. 

             41. Darbuotojas privalo atėjęs į darbą pažymėti savo magnetinę durų kortelę I daviklyje 

(sistema užfiksuoja laiką „įėjimas“), išeidamas iš darbo – II daviklyje (sistema užfiksuoja laiką 

„išėjimas“).                             

             42. Darbuotojai atsako už tai, kad visi jų praėjimai pro daviklių sistemą būtų užfiksuoti 

šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. 

             43. Darbuotojui atvykus į darbą be magnetinės durų kortelės informuoja Skyrių. 

  

                                                     VI SKYRIUS 

KOMANDIRUOTĖS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KURSAI 

 

44. Išvykti darbo reikalais už Vilniaus miesto savivaldybės ribų galima tik esant SSGN 

direktoriaus įsakymui dėl komandiruotės. Įsakymas turi būti užregistruotas ne vėliau kaip prieš 1 

darbo dieną iki išvykimo į komandiruotę dienos. Įsakymus dėl komandiruočių šalies viduje ir į 

užsienį rengia Personalo ir dokumentų valdymo skyrius. Įsakymų dėl komandiruočių rengėjams ne 

vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki išvykimo į komandiruotę šalies viduje ir ne vėliau kaip prieš 5 

darbo dienas iki išvykimo į užsienį dienos turi būti pateiktas darbuotojo prašymas, vizuotas  

tiesioginio vadovo, kuriame nurodoma į kur, nuo kada, iki kada, kokiu tikslu darbuotojas prašo būti 

išleidžiamas į komandiruotę. Jei į komandiruotę vykstama SSGN transportu, nurodomas 

automobilio modelis, valstybinis numeris, vairuojančio asmens vardas ir pavardė. Prie prašymo 

vykti į komandiruotę turi būti pridedami papildomi komandiruotę pagrindžiantys dokumentai: 



 

 

kvietimas dalyvauti konferencijoje, seminare, jeigu darbuotojas vyksta skaityti pranešimą, 

mokymuose ar kitame renginyje ir kt. Taip pat pateikiami dokumentai, nurodantys komandiruotės 

apmokėjimo išlaidų šaltinį, jei mokama ne iš įstaigos lėšų.  

45. Vykti į kvalifikacijos kėlimo ir mokymo priemones (toliau-Mokymai) tik esant SSGN 

direktoriaus įsakymui. Mokymai gali būti apmokami iš SSGN lėšų. 

46. Darbuotojai, vykstantys į Mokymus, tai suderina su tiesioginiu vadovu, kuris informuoja 

SSGN direktorių. Darbuotojas pateikia prašymą, suderinęs su tiesioginiu vadovu, kuris informuoja 

SSGN direktorių. Suderintas prašymas teikiamas Personalo ir dokumentų valdymo skyriui.   

47. Pateikiamame prašyme nurodomas Mokymų pavadinimas, Mokymus organizuojanti 

įstaiga, įmonė, Mokymų data, vieta, trukmė (akad. val.), jų kaina. Prie prašymo pridedama 

Mokymų programa ir kvietimas, jeigu toks yra. 

48. Darbuotojai, grįžę iš kursų per 3 darbo dienas privalo pateikti Personalo ir dokumentų 

valdymo skyriui pažymėjimo apie išklausytą mokymo programą kopiją. 

 

                                                      VII SKYRIUS 

PATALPOS IR DARBO VIETA 

 

49. SSGN direktorius gali paskirti konkrečią darbo vietą darbuotojams.  

50. Konkrečioje darbo vietoje gali būti laikomas tik SSGN turtas bei asmeniniai darbuotojo 

daiktai. Už paliktą be priežiūros asmeninį turtą bei jo apsaugą SSGN administracija neatsako.  

51. Išeidamas iš kabineto, jeigu jame nėra kitų asmenų, privalo rakinti duris.  

52. Darbuotojams draudžiama įstaigos viduje vykdyti prekybą, vesti pašalinius asmenis, 

nakvoti ir užsiimti kitomis su darbu nesusijusiomis veiklomis. 

53. SSGN  patalpose rūkyti draudžiama.  

54. Darbo vietoje privaloma laikytis saugos ir sveikatos ir gaisrinės saugos reikalavimų. 

55. Darbuotojas, paskutinis išeinantis iš kabineto pasibaigus darbui, prieš jas uždarydamas, 

privalo: 

55.1. patikrinti, ar nesijaučia patalpose dujų, degėsių ir kitų nebūdingų specifinių kvapų; 

55.2. išjungti apšvietimą, elektros įrenginius, kurie pasibaigus darbui turi būti išjungiami; 

55.3. uždaryti langus; 

55.4. sudėti nustatyta tvarka patalpoje likusius gaminius, medžiagas ir kitą turtą; 

55.5. patikrinti, ar patalpose neliko žmonių (darbuotojų ar pašalinių); 

55.6. įjungti apsaugos signalizaciją (ten, kur yra įrengta). 

56. Darbuotojai privalo laikyti švarią ir tvarkingą darbo vietą, po darbo ją sutvarkyti, 

racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones ir medžiagas. 



 

 

57. Griežtai draudžiama gadinti SSGN pastato interjerą ir eksterjerą (griauti, laužyti 

pertvaras, gręžti skyles, dažyti ar kitaip teplioti sienas, grindis, lubas, duris, langus, palanges, 

baldus), klijuoti skelbimus ir kitokią reklaminę-vaizdinę informaciją.  

58. Poilsio ir švenčių dienomis draudžiama būti darbo vietose, išskyrus atvejus, kai tai susiję 

su tiesioginių pareigų atlikimu.  

 

                                                                  VIII SKYRIUS 

 ATOSTOGŲ SUTEIKIMAS 

 

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

priėmimo į darbą dienos. 

61. Kasmetinės atostogos suteikiamos pagal kiekvienų kalendorinių metų pradžioje 

direktoriaus įsakymu patvirtintą darbuotojų atostogų suteikimo eilę. Kasmetinių atostogų suteikimo 

grafikus rengia ir pateikia skyrių vadovai Personalo ir dokumentų valdymo skyriui iki vasario 25 d. 

SSGN direktorius įsakymu iki kovo 1 d. patvirtina darbuotojų atostogų grafiką. Skyrių vadovai, 

sudarydami atostogų grafikus, privalo užtikrinti, kad jiems pavaldūs darbuotojai kasmet panaudotų 

jiems nustatytos trukmės kasmetines atostogas. Išimtys dėl kasmetinių atostogų perkėlimo 

numatytos Lietuvos Respublikos Darbo kodekse.  

62. Perkelti kasmetines atostogas galima darbuotojo prašymu arba sutikimu, taip pat kitais 

įstatymų numatytais atvejais.  

            63. Jeigu darbuotojas dėl svarbių priežasčių nepanaudojo kasmetinių atostogų arba 

panaudojo jų dalį, darbuotojo prašymu dėl atostogų laiko pakeitimo ir SSGN direktoriaus sutikimu 

jos gali būti perkeltos kitam laikui ir pridedamos prie kitų darbo metų kasmetinių atostogų.  

64. Darbuotojo pageidavimu kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis. Viena iš 

kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip 14 kalendorinių dienų, kitos kasmetinių 

atostogų dalys suteikiamos kalendorinėmis dienomis šalių susitarimu.  

65. Atšaukti iš kasmetinių atostogų leidžiama tik darbuotojo sutikimu sutarimu. 

Nepanaudota kasmetinių atostogų dalis suteikiama įstatymų nustatyta tvarka.  

66. Be kasmetinių atostogų, darbuotojams įstatymų nustatyta tvarka gali būti suteikiamos ir 

tikslinės atostogos. 

            67. Darbuotojams, turintiems teisę į minimalias kasmetines atostogas (28 kalendorines 

dienas), įstatymu nustatyta tvarka gali būti suteiktos papildomos kasmetinės atostogos už ilgalaikį 

nepertraukiamąjį darbą. SSGN darbuotojams, turintiems didesnį kaip 10 metų nepertraukiamąjį 

darbo stažą įstaigoje suteikiamos papildomai 3 kalendorinės dienos, už kiekvienų paskesnių 5 metų 

darbo stažą įstaigoje  – 1 kalendorinė diena.  



 

 

68. Kasmetinės papildomos atostogos pridedamos prie kasmetinių minimaliųjų atostogų ir 

šalių susitarimu gali būti suteikiamos kartu arba atskirai.  

69. Darbuotojams, turintiems teisę gauti kasmetines pailgintas ir kasmetines papildomas 

atostogas, jų pasirinkimu suteikiamos arba tik kasmetinės pailgintos atostogos, arba  nustatyta 

tvarka prie kasmetinių minimaliųjų atostogų pridėtos kasmetinės papildomos atostogos. 

70. Darbuotojams, dirbantiems pagal dvi ir daugiau darbo sutarčių, pagal kurias priklauso 

vienodos trukmės atostogos, jos suteikiamos vienu metu (dalimis arba iš karto).  

71. Darbuotojams, dirbantiems pagal dvi ir daugiau darbo sutarčių, pagal kurias priklauso 

skirtingos trukmės atostogos, likusi ilgesnės trukmės atostogų dalis suteikiama tais pačiais darbo 

metais pagal atostogų grafiką arba darbuotojo prašymu.  

 

IX SKYRIUS 

 DARBUOTOJŲ PAREIGOS IR TEISĖS 

 

72. Darbuotojai privalo: 

72.1. vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, ministrų įsakymus ir 

kitus teisės aktus, SSGN direktoriaus, skyriaus vadovo pavedimus, užduotis bei įpareigojimus, jei 

jie neprieštarauja įstatymams; 

  72.2. ginti teisėtus valstybės ir SSGN interesus; 

  72.3. nepriekaištingai atlikti savo tiesiogines pareigas; 

  72.4. sekti įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su pareigomis, pakeitimus; 

  72.5. kelti kvalifikaciją pagal teisės aktų reikalavimus;  

  72.6. tausoti SSGN turtą, tinkamai tvarkyti ir prižiūrėti darbo vietą; 

  72.7. laikytis nustatytų darbo valandų; 

  72.8. susirgus nedelsiant kreiptis į medicinos įstaigą; 

  72.9. laikytis asmens higienos, dėvėti tvarkingą, atitinkančią tarnybinį etiketą, dalykinę 

aprangą. Penktadieniais darbuotojams, neplanuojantiems dalykinių susitikimų, posėdžių ar kitų 

svarbių renginių ir neturintiems tiesioginių kontaktų su interesantais, leidžiama dėvėti tvarkingą 

laisvalaikio (ne sportinę) aprangą; 

  72.10. laikytis gautos informacijos apie SSGN gyventojus konfidencialumo bei privalo 

užtikrinti, kad ši informacija netaptų prieinama kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims. 

  72.11  laikytis kitų reikalavimų ir pareigų, numatytų šiose Taisyklėse. 

  73. Darbuotojams draudžiama: 

  73.1. pavesti savo pareigas atlikti kitam darbuotojui; 



 

 

  73.2. kelti neteisėtus reikalavimus pavaldiems darbuotojams arba skirti jiems nekonkrečius, 

netikslius, neaiškius ar su jų pareigomis (pareigybiniuose aprašymuose nenumatytais 

reikalavimais) nesusijusius reikalavimus; 

73.3. griežtai draudžiama filmuoti ir fotografuoti įstaigos viduje, jei tai nesusiję su darbo 

vykdymu; 

73.4. naudoti darbo laiką ir galimybes ne darbo tikslams, politinei ar visuomeninei veiklai, 

naudotis SSGN turtu ne darbo reikalams; 

73.5. sudaryti turtinius sandorius su SSGN gyventojais; 

            73.6. vykdyti pareigas ir pavedimus, kai susidaro konfliktinė situacija dėl viešųjų ir privačių 

interesų nesuderinamumo; 

73.7. darbo laiku vartoti alkoholinius gėrimus, toksines ir narkotines medžiagas. Nustačius, 

kad darbuotojas vartojo alkoholinius gėrimus ir darbo metu yra neblaivus, jis tuo metu esančių 

atsakingų darbuotojų iniciatyva nušalinamas nuo darbo ir surašomas atitinkamos formos, 

konstatuojančios darbuotojo būklę, aktas. Darbuotojas turi teisę nesutikti su neblaivumo nustatymo 

aktu, tokiu atveju jis privalo per 2 valandas kreiptis į bet kurią asmens sveikatos priežiūros įstaigą 

medicininei išvadai gauti; 

73.8. gadinti ar pasisavinti SSGN turtą, juo naudotis privatiems tikslams; 

73.9. vėluoti į darbą, anksčiau nustatyto laiko palikti darbo vietą ar kitaip pažeidinėti darbo 

drausmę; 

           73.10. atvykti į darbą nedarbingam (dėl ligos, neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių ar 

toksinių medžiagų); 

73.11. teikti klaidingą informaciją darbo klausimais; 

           73.12. savavališkai pirkti prekes ir paslaugas; 

73.13. įžeisti ar žeminti kolegas ir lankytojus, naudoti prieš juos fizinę jėgą, grasinti einamų 

pareigų suteiktais įgaliojimais; 

73.14. darbuotojas turi netrukdyti bendradarbių darbui, privalo mandagiai, pagarbiai ir 

santūriai elgtis su bendradarbiais, gerbti jų nuomonę, vengti triukšmo, palaikyti dalykinę darbo 

atmosferą. 

74. Darbuotojas turi teisę: 

            74.1. turėti tinkamas normalių darbo sąlygas ir darbo užduotims atlikti reikalingas 

priemones; 

74.2. gauti pareigybinėms funkcijoms vykdyti reikalingą informaciją; 

74.3. jungtis į profesines sąjungas ir asociacijas; 



 

 

         74.4. atsisakyti vykdyti užduotį ar pavedimą, jeigu tai prieštarauja įstatymams, šioms 

Taisyklėms ir pareigybiniais aprašais; 

74.5. norminių aktų nustatyta tvarka kelti kvalifikaciją, mokytis; 

74.6. naudotis visomis įstatymų nustatytomis atostogų rūšimis; 

74.7. teikti SSGN direktoriui ir administracijai tarnybinius pranešimus (ar pasiūlymus darbo 

kokybės gerinimo klausimais) bei kitą rašytinę informaciją; 

74.8. turi kitas įstatymuose nustatytas teises. 

 

                                                    X SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 

75. Darbuotojų atsakomybę, uždavinius ir funkcijas nustato SSGN darbo tvarkos taisyklės, 

skyriaus, kuriame dirba darbuotojas, nuostatai, darbuotojo pareigybės aprašymas ir darbuotojų 

veiklos vertinimo veiklos aprašu. 

76. Skyrių nuostatus tvirtina SSGN direktorius. Skyrių nuostatų ir pareigybių aprašymų 

projektai turi būti suderinti su Personalo ir dokumentų valdymo skyriumi. 

 77. SSGN direktoriaus pareigybės aprašymą tvirtina Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministras.  

 

                                              XI SKYRIUS 

TARNYBINIŲ NUSIŽENGIMŲ IR DARBO DRAUSMĖS PAŽEIDIMŲ TYRIMAS. 

NUOBAUDŲ SKYRIMAS 

 

78. Gavus oficialią informaciją (tarnybinį pranešimą, asmens skundą, prašymą, pareiškimą ir 

kt.) apie darbuotojo darbo drausmės pažeidimą, SSGN direktorius inicijuoja galimo darbo 

drausmės pažeidimo tyrimą. 

79. Darbo drausmės pažeidimus tiria SSGN direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, o jos 

nesudarius - Personalo ir dokumentų valdymo skyrius, kartu su skyriaus, kuriame dirba darbuotojas, 

vadovu. 

80. Įtariamas padaręs darbo drausmės pažeidimą, per pranešime nurodytą terminą pateikia 

skyriaus vadovui rašytinį paaiškinimą ir  kitą informaciją, susijusią su galimai įvykdytu darbo 

drausmės pažeidimu. Jeigu nurodytu laiku paaiškinimas nepateikiamas, surašomas aktas. 

81. Komisijai pareikalavus, vadovas, kurio pavaldinio darbo drausmės pažeidimą ji tiria, 

privalo atvykti į posėdį ir informuoti komisiją dėl darbo drausmės pažeidimo jo kompetencijos 

ribose. 



 

 

82. Ištyrus galimą darbo drausmės pažeidimą, komisija ar Personalo ir dokumentų valdymo 

skyrius raštu pateikia SSGN direktoriui išvadą apie tyrimo rezultatus.  

83. Drausminės nuobaudos, numatytos darbo kodekse, skiriamos SSGN direktoriaus 

įsakymu. 

XII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

84. Kai kurie šių taisyklių punktai gali būti pakeisti atskirais SSGN direktoriaus 

įsakymais. 

85. Ginčai, kylantys dėl drausminės atsakomybės taikymo, remiantis šių taisyklių 

reikalavimų pažeidimu, nagrinėjami LR įstatymų nustatyta tvarka. 

86. Taisyklės galioja nuo jų patvirtnimo dienos visiems SSGN darbuotojams. 

                                                      ______________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


