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VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS "SAULĖGRĄŽA", 190027560

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS
I. BENDROJI DALIS

1. VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS "SAULĖGRĄŽA", 190027560 , toliau - Įmonė.

2. Įmonės darbuotojai privalo gerbti vienas kitą, saugoti VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELlS "SAULĖGRĄŽA",

190027560 ūkines - komercines paslaptis, turtą.

3. Bendrovės darbuotojai saugo bendrovės ūkines - komercines paslaptis.

4. Artimieji ir draugai neturi kliudyti dirbti ilgiau kaip 5 min. Juos reikia išvesti į tam skirtą patalpą.

5. Darbuotojai išeidami iš kabinetų turi tyliai uždaryti duris, kad netrukdytų dirbti kitiems.

6. Darbo tvarkos taisykliu tikslas - nustatyti ir stiprinti įmones darbo tvarką, užtikrinti gerą darbo kokybę, didinti jo

našumą ir efektyvumą.

7. Darbo pareigu pažeidimai:

7.1. darbo pareigų nevykdymas;

7.2. darbo tvarkos taisyklių nesilaikymas;

7.3. nepagrįstas atsisakymas dirbti;

7.4. netinkamas darbo pareigu vykdymas dėl darbuotojo kaltės;

7.5. pavėlavimas (išėjimas) iš darbo be administracijos leidimo;

7.6. alkoholiniu, toksiniu bei narkotiniu medžiagu laikymas ir jlį naudojimas darbo metu;

7.7. sąmoningas įmones turto gadinimas;

7.8. įmonės turto, kliento ar svečio turto vagystė;

7.9. darbuotoją saugos ir sveikatos, ir priešgaisrinės saugos bei elektrosaugos taisykliu nesilaikymas;

7.10. darbo higienos reikalavimu nesilaikymas;

7.11. nerūpestingas savo pareigu atlikimas;

7.12. dokumentu, duornemį klastojimas;

7.13. tiesioginiu pareigu ir darbo užduočiu neatlikimas, jlĮ atlikimas nekokybiška i ir ne laiku;

7.14. instrukcijų, standartu, būtinu procedūru, reikalingu teisingam darbo atlikimui atitinkamose darbo vietose,

nesilaikymas ar netinkamas laikymasis;

7.15. nerūpestingumas ar tyčinė veikla, dėl ko gali būti sugadintas kliento ar darbuotojo turtas;

7.16. komerciniu, technologiniu, finansiniu duomenų, paslapčiu atskleidimas, jos pranešimas konkuruojančiai įmonei,

žiniasklaidai (spaudos, televizijos, radijo atstovai), tretiesiems asmenims;

7.17. necenzūriniu žodžiu vartojimas įmonės klientu, svečiu, partneriu, darbuotoju akivaizdoje, j1l įžeidinėjirnas,

žeminimas.

8. Šiurkštūs darbo pareigu pažeidimai:

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

8.2. pasirodymas neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų darbo metu darbo

vietoje, išskyrus atvejus, kai tokį apsvaigimą sukėlė profesiniu pareigų vykdymas;

8.3. atsisakymas tikrintis sveikatą, kai toks tikrinimas pagal darbo teisės normas privalomas;
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8.4. priekabiavimas dėl lyties ar seksualinis priekabiavimas, diskriminacinio pobūdžio veiksmai ar garbės ir orumo

pažeidimas kitų darbuotoju ar trečiqju asmenu atžvilgiu darbo metu ar darbo vietoje;

8.5. tyčia padaryta turtinė žala darbdaviui ar bandymas tyčia padaryti jam turtinės žalos;

8.6. darbo metu ar darbo vietoje padaryta nusikaltimo požyrniu turinti veika;

8.7. neleistinas elgesys su lankytojais ar interesantais arba kiti veiksmai, tiesiogiai pažeidžiantys žmoniu konstitucines

teises;

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

9. VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS "SAULĖGRĄŽA", 190027560 patalpose ir teritorijoje, be atskiro darbdavio

leidimo, draudžiama reklamuoti kitas firmas (plakatai, skelbimai, žodinė reklama, pavyzdžiai).

10. VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS "SAULĖGRĄŽA", 190027560 vadovas ir darbuotojai turi teisę inicijuoti

pakeitimus šiose darbo tvarkos taisyklėse:

10.1. darbo tvarkos taisyklių pakeitimai, prieš darbdavio patvirtinimą, derinami su darbuotoju atstovu;

11. Sudarydamas darbo sutarti, darbdavys arba jo įgaliotas asmuo, supažindina priimamą dirbti asmenį su šiomis

taisyklėmis pasirašytinai.

12. VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS "SAULĖGRĄŽA", 190027560 vadovas (arba jo įgaliotas asmuo) turi teisę

pakartotinai supažindinti darbuotojus su įmones darbo tvarkos taisyklėmis, jei pastebi, kad darbuotojai aplaidžiai laikosi

šių taisyklių reikalavimų.

13. Darbo tvarkos taisyklių reikalavimus privalo vykdyti visi VILNIAUSLOPŠELIS-DARŽELIS "SAULĖGRĄŽA",

190027560 darbuotojai.

II. ĮMONĖS PRISTATYMAS
14. VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS "SAULĖGRĄŽA", 190027560 veikla: Lopšelis-darželis.

IS. Įmones struktūra: įmonei vadovauja Direktorė.

III. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO TVARKA
16. Darbdavio ir darbuotoju teisės ir pareigos numatytos LR darbo sutartyje.

17. Darbo sutartis (Susitarimas su darbuotoju ir darbdaviu dėl atlygintinu darbu atlikimo teikimo) laikoma sudaryta, kai

šalys susitaria dėl darbo sutarties salygu:

17.1. darbuotojo darbo vietos, kurioje darbuotojas atlieka pareiginiuose nuostatuose (jei tokie yra patvirtinti)

nustatytas pareigas;

17.2. darbo funkciju (tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos arba tam tikru pareigu);

17.3. darbo apmokėjimo sąlygų (darbo užmokesčio dydžio, mokėjimo tvarkos).

18. Šaliu susitarimu gali būti sutartos ir kitos darbo sąlygos:

18.1. dėl sutarties termino (terminuota, netenninuota, laikina, sezoninė, projektinio darbo);

18.2. dėl išbandymo;

18.3.dėl papildomo darbo, pameistrystės, darbo vietos dalijimosi, darbo keliems darbdaviams.

19. VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELlS "SAULĖGRĄŽA", 190027560 vadovas gali pareikalauti, kad priimamasis

dirbti pateiktų:

19.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

19.2. išsilavinimą, profesinį pasirengimą, (jeigu darbas susijęs su tam tikru išsilavinimu ar profesiniu pasirengimu),

sveikatos būklę;

19.3. gyvenamosios vietos adresą ir kontaktus (tel. nr., el. pašto adresą ir kt.).

19.4. banko sąskaitos numerį;

20. Pagrindiniai kvalifikacijos reikalavimai:
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20.1. turėti reikalingą išsilavinimą, specialybę, kvalifikaciją arba patirtį atliekamam darbui;

20.2. mokėti dirbti kompiuteriu ir kita įranga (administracijos darbuotojui);

21. VILNIAUS LOPŠELlS-DARŽELIS "SAULĖGRĄŽA", 190027560 vadovas, sudarydamas darbo sutartį su

darbuotoju privalo jį pasirašytinai supažindinti priimama su būsimojo darbo sąlygomis, darbo tvarkos taisyklėmis, kitais

lokaliniais norminiais aktais, reglamentuojančiais jo darbo sąlygas.

22. Darbuotojas privalo pradėti dirbti kitą po darbo sutarties sudarymo dieną, jeigu šalys nesutarė kitaip.

23. Darbo sutartis turi būti sudaroma raštu. Rašytinė darbo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais. Darbo sutartį pasirašo

darbdavys arbajo įgaliotas asmuo ir darbuotojas. Vienas pasirašytas darbo sutarties egzempliorius įteikiamas darbuotojui,

kitas lieka darbdaviui.

24. VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS "SAULĖGRĄŽA", 190027560 vadovas turi teisę pakeisti darbo sutarties

sąlygas, kai keičiama gamyba, jos mastas, technologija arba darbo organizavimas, taip pat kitais gamybinio būtinumo

atvejais.

25. VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS "SAULĖGRĄŽA", 190027560 vadovas neturi teisės reikalauti, išskyrus LR

Darbo Kodekse nustatytus atvejus, kad darbuotojas atliktų darbą, nesulygtą darbo sutartimi. Dėl papildomo darbo ar

pareigų turi būti sutarta ir tai turi būti aptarta darbo sutartyje.

26. Darbo sutartys su darbuotojais gali būti nutrauktos tik LR Darbo kodekse numatytais nutraukimo pagrindais.

27. Kiekvienam darbuotojui nustatomas 3 mėnesių bandomasis laikotarpis, jei sutartyje nesulygta kitaip. Šis laikotarpis

skirtas tiek darbdaviui tiek darbuotojui. Bandomuoju laikotarpiu prašymas dėl atleidimo (jei darbuotojas nepatenkintas

darbu) parašomas 3 dienos prieš išėjimą iš darbo.

28. Darbdavys darbuotoją iš darbo gali atleisti iš karto esant šiurkščiam darbo pareigų pažeidimui arba bent dviem darbo

pareigu pažeidimams per metus. Darbuotojas privalo pasiaiškinti raštu apie nustatytus darbo pareigu pažeidimus.

29. Sprendimą nutraukti darbo sutartį dėl darbuotojo padaryto pažeidimo darbdavys turi priimti ne vėliau kaip per vieną

mėnesį nuo pažeidimo paaiškėjimo ir ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo jo padarymo dienos. Pastarasis terminas

pratęsiarnas iki dveju metu, jeigu darbuotojo padalytas pažeidimas paaiškėja atlikus auditą, inventorizaciją ar veiklos

patikrinimą.

30. Nutraukus darbo sutartį, darbuotojas turi grąžinti jam duotą naudotis VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELlS

"SAULĖGRĄŽA", 190027560 priklausantį turtą, inventorių, perduoti dokumentaciją. Darbo sutarties nutraukimo diena

yra paskutinė darbo diena.

31. Prieš išeidamas iš darbo, darbuotojas privalo įvykdyti visus savo ankstesnius įsipareigojimus ir jam skirtas užduotis

bei grąžinti visą įmonei priklausantį turtą, inventoriu.

IV. DARBO LAIKAS IR ATOSTOGOS

32. Įmonės darbo laikas:

33. Atsižvelgiant į darbo sąlygas, darbuotojams darbo laiku suteikiamos papildomos pertraukos pailsėti:

33.1. darbuotojams, kurie dirba sunku fizinį ar didelės ir protinės įtampos reikalaujantį darbą arba veikiant kitiems

nepalankiems sveikatą veiksniams (kai darbuotoją veikia bent vienas darbo aplinkos veiksnys, kurio dydis viršija

nustatytąjį darbuotoju saugos ir sveikatos teisės aktuose), specialios pertraukos (5 minučiu);

33.2. prie kompiuterio nepertraukiamai galima dirbti ne daugiau kaip I valandą. Dirbant 8 val. darbo dieną,

reglamentuotos (specialios) 5 min. trukmės pertraukos nustatomos po I val. nuo darbo su kompiuteriu pradžios. Dirbant

12 valandu darbo dieną (48 val. darbo savaitę), reglamentuotos (specialios) pertraukos pirmosioms 8 val. nustatomos

pagal 8 val. darbo pamainos režimą, likusias 4 val. po kiekvienos darbo valandos daroma 15 min. pertrauka;

33.3. dirbant lauke arba nešildomose patalpose, kai aplinkos temperatūra žemesnė kaip -100 esuteikiamos specialios

pertraukos (10 min trukmės);
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33.4. jaunesniems kaip aštuoniolikos metų darbuotojams, kurių darbo laiko trukmė ilgesnė negu keturios valandos,

privalo Mti suteikta mažiausiai trisdešimties minučiu papildoma pertrauka pailsėti darbo metu. Ji įskaitoma į darbo laiką.

34. Švenčiu dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiką

dirbančius darbuotojus.

35.Už kiekvienus darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos tais pačiais darbo metais. Darbuotojams suteikiamos ne

mažiau kaip 20 darbo dienų (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) ir 24 darbo dienu (jeigu dirbama 6 darbo dienas

per savaitę) kasmetinės atostogos. Už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos po šešiu mėnesiu

nepertraukiamojo darbo bendrovėje. Už antruosius ir paskesnius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo

darbo metų laiku pagal kasmetiniu atostogų suteikimo eilę. Kasmetinių atostogu suteikimo eilė nustatoma šalių

susitarimu.

36. Nesuėjus šešiems nepertraukiamojo darbo mėnesiams, darbuotojo prašymu kasmetinės atostogos suteikiamos:

36.1. nėščioms darbuotojoms prieš nėštumo ir gimdymo atostogas arba po jų;

36.2. tėvams ju vaiko motinos nėštumo ir gimdymo atostogu metu, prieš tėvystės atostogas arba po ju;

36.3. darbovietėje taikomu vasaros atostogu metu;

36.4. kitais darbo teisės normu nustatytais atvejais.

37. Kasmetinių atostogu suteikimo eilė darbovietėje sudaroma, atsižvelgiant į šių darbuotoju pageidavimus (prioriteto

tvarka):

37.1. nėščios darbuotojos ir darbuotojai, auginantys bent vieną vaiką iki trejų metu

37.2. darbuotojai, auginantys bent vieną vaiką iki keturiolikos metu ar neįgalu vaiką iki aštuoniolikos metu;

37.3. darbuotojai, auginantys du ir daugiau vaiku;

37.4. darbuotojai, paskutiniais kalendoriniais metais atostogavę mažiau negu dešimt darbo dienu;

37.5. darbuotojai, turintys nepanaudotu kasmetinių atostogų už praėjusius darbo metus.

38. Darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą suteikti kasmetines atostogas:

38.1. nėščioms darbuotojoms prieš nėštumo ir gimdymo atostogas arba po ju;

38.2. tėvams jų vaiko motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu, prieš tėvystės atostogas arba po jų;

38.3.darbuotojams, kurie mokosi nenutraukdami darbo, derindami kasmetines atostogas prie egzaminu, įskaitu laikymo,

diplominio (bakalauro, magistro) darbo rengimo, laboratoriniu darbu ir konsultacijų laiko;

38.4. darbuotojams, slaugantiems sergančius šeimos narius ir neįgaliuosius, taip pat asmenims, sergantiems

chroniškomis ligomis, kuriu paūmėjimas priklauso nuo atmosferos salygu, esant sveikatos priežiūros įstaigos

rekomendacijai.

39. Jeigu darbuotojui reikia išeiti iš darbo anksčiau, jis privalo informuoti savo tiesioginį vadovą ir gauti jo sutikimą.

40. Kai dėl kokios nors priežasties darbuotojas negali atvykti į darbą laiku, jis privalo informuoti savo tiesioginį vadovą.

4l. Susirgęs (patyręs traumą darbe) darbuotojas privalo nedelsiant informuoti tiesioginį savo vadovą, kreiptis į gydymo

įstaigą.

42. Darbuotojams keistis darbo vietomis, be administracijos leidimo, draudžiama.

V. DARBO APMOKĖJIMAS
43. Darbuotojo darbo užmokestis priklauso nuo darbo kiekio ir kokybės, įrnonės veiklos rezultatu bei darbo paklausos ir

pasiūlos darbo rinkoje. Vyrams ir moterims už tokį pat ar lygiavertį darbą mokamas vienodas darbo užmokestis.

44. Kasmetinės atostogos (iskaitantpailgintas ir papildomas atostogas), į kurias teisė įgyta iki Darbo kodekso įsigaliojimo,

suteikiamos darbo dienomis, už kiekvienas septynias kalendorines dienas atostogu suteikiant penkias darbo dienas

kasmetiniu atostogu (jeigu dirbama penkias dienas per savaitę) arba šešias darbo dienas už kiekvienas septynias

kalendorines dienas (jeigu dirbama šešias dienas per savaitę). Perskaičiuojant nepanaudotas kasmetines atostogas iš
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kalendorinių dienų į darbo dienas, perskaičiavus nustatyta ne visa atostogų diena skaičiuojama kaip visa atostogu diena.

Jeigu darbuotojas dirba ne visą darbo laiką, jam mokama proporcingai dirbtam laikui. Tokiu atveju atlyginimo dydis gali

būti mažesnis už [statymu nustatytą MDU.

45. Už viršvalandinį darbą ir darbą naktį (nuo 22 val. iki 6 val.) mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojui nustatyto

valandinio tarifinio atlygio (mėnesinės algos).

46. Esant būtinybei atlikti darbus, kuriu negalima nukelti į kitą laiką ar vėluojant atlikti kitus, svarbius objekto pridavimui

būtinus darbus, numatyti viršvalandžius.

47. Įmonės darbuotoju skaičiui esant 20 ir daugiau yra taikoma atskira darbo apmokėjimo tvarka.

VI. PAGRINDINĖS DARBDAVIO PAREIGOS
48. Organizuoti darbuotoju darbą taip, kad kiekvienas dirbtu pagal savo specialybę ir kvalifikaciją, kiekvienam būtu

paskirta darbo vieta.

49. Aprūpinti dirbančiuosius asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis kai tam tikros rizikos susižeisti be asmeniniu

apsaugos priemoniu išvengti negalima ir sudaryti reikalingas sanitarijos bei higienos sąlygas.

50. Nuolat kontroliuoti kaip darbuotojai vykdo darbuotoją saugos ir sveikatos instrukciju, sanitarijos ir higienos, gaisrinės

saugos reikalavimus.

51. Nuolat tobulinti darbo apmokėjimoformą.

52. Užtikrinti darbuotoju materialinį suinteresuotumą asmeniniais ir bendrais darbo rezultatais.

53. Laikytis darbo įstatymu, gerinti darbo sąlygas.

54. Užtikrinti, kad būtų tinkamai įrengtos visos darbo vietos ir jose sudarytos darbo sąlygos, atitinkančios darbuotoju

saugos ir sveikatos reikalavimus.

55. Taupyti žaliavų, medžiagu, energijos ir šilumos resursus.

56. Siekti didinti darbuotoju turtinį suinteresuotumą asmeniniais ir bendrais darbo rezultatais.

57. Laikytis darbo ir gamybinės tvarkos reikalavimą

58. Panaudoti visas priemones alkoholizmui ir girtavimui išgyvendinti, propaguoti sveiką gyvenimo būdą.

59. įgyvendinti lyčiu Iygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus.

VII. PAGRINDINĖS DARBUOTOJŲ PAREIGOS
60. Darbuotoju pavaldumas nustatomas pagal įmonėje patvirtintą organizacinę struktūrą.

61. VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS "SAULĖGRĄŽA", 190027560 dirbantieji privalo:

61.1. dirbti dorai ir sąžiningai;

61.2. laikytis darbo pareigų (laiku ateiti į darbą, laikytis nustatytos darbo laiko trukmės, visą darbo laiką skilti darbui,

tiksliai ir laiku vykdyti administracijos nurodymus, potvarkius ir kt.);

61.3. apie pastebėtą neblaivu darbuotoją nedelsiant pranešti administracijai ir imtis visu priemoniu nelaimei užkirsti;

61.4. vykdyti darbuotoją saugos ir sveikatos, darbo higienos ir gaisrinės saugos reikalavimus numatytus atitinkamose

taisyklėse bei instrukcijose, naudotis asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis jeigu jos yra išduotos;

61.5. tinkamai elgtis, nedaryti to, kas trukdytu kitiems darbuotojams atlikti savo pareigas;

61.6. darbo priemones naudoti pagal darbo priemoniu dokumentuose, darbuotoju saugos ir sveikatos instrukcijose

nurodytus jl! saugaus naudojimo reikalavimus;

61. 7. savavališkai neišjungti, nekeisti arba nešalinti naudojamose darbo priemonėse ar kitose įrengimuose, pastatuose,

kitose įmonės vietose įrengtu darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos įtaisu (priemonių), naudoti tokius įtaisus tinkamai

ir apie jų gedimus pranešti padalinio vadovui, darbdaviui;

61.8. nedelsiant informuoti darbdavį, padalinio vadovą, darbuotoju atstovą, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą,

įmonės darbuotoju saugos ir sveikatos komitetą apie situaciją darbo vietose, kuri, jų įsitikinimu, gali kelti pavoju
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darbuotojų saugai ir sveikatai, taip pat informuoti padalinio vadovą ir darbdavį apie darbuotojų saugos ir sveikatos

reikalavimu pažeidimus, kurių patys pašalinti negali arba neprivalo;

61.9. bendradarbiauti su darbuotojų atstovais, įrnonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojais, padalinio

vadovu, darbdaviu įgyvendindami darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus ir priemones;

61.1 O. imtis priemoniu pagal galimybes bei turimas žinias pašalinti priežastis, galinčias sukelti traumas, ūmius

apsinuodijimus, avarijas, apie tai nedelsiant informuoti padalinio vadovą ir darbdavį;

61.11. informuoti padalinio vadovą ir darbdavį apie darbo metu gautas traumas, kitus su darbu susijusius sveikatos

sutrikimus;

61.12. laiku pasitikrinti sveikatą darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nustatyta tvarka. Darbuotojas, atsisakęs

nustatytu laiku pasitikrinti sveikatą, nušalinamas ir gali būti atleistas iš darbo kaip padaręs šiurkštų darbo pareigų

pažeidimą;

61.13. vykdyti teisėtus darbdavio, padalinio vadovo bei pareigūnu, kontroliuojančių darbuotoju saugą lr sveikatą

įmonėje, nurodymus;

61.14. saugoti savo ir nekenkti kitu darbuotoju sveikatai, mokėti saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti saugos darbe teisės aktu

reikalavimus;

61.15. gerinti darbo kokybę ir kultūrą, diegti į darbo praktiką šiuolaikinius mokslo laimėjimus;

61.16. informaciją, kurios reikalauja įmones administracija, pateikti ne vėliau, nei pateiktas administracijos terminas;

61.17. kilusius klausimus, abejones, konfliktines situacijas aptarti ir spręsti su įmones vadovu arba su vadovo skirtu,

įgaliotu asmeniu;

61.18. apie konfliktines situacijas ar ginčus su bendradarbiais ir klientais referuoti įmones vadovui ar jo įgaliotam

asmeniui;

61.19. darbo vietoje atlikti darbo sutartyje sulygtą darbą, griežtai vykdant nustatytus technologinio proceso, saugaus

darbo instrukcijų, pareiginių instrukcijų ar darbų aprašymų reikalavimus, laikytis patvirtintų darbo laiko grafikų;

61.20. informuoti apie asmens duomenu (pavardės, adreso, telefono, šeimos sudėties, išsilavinimo ir kitu) pasikeitimą

tiesioginį savo vadovą, kuris privalo apie tai pranešti personalo skyriui;

61.21. jei darbuotojo funkcijos susijusios su darbu kitų bendrovės padalinių teritorijoje, jis, pasitraukdamas iš savo

darbo vietos, privalo informuoti tiesioginį savo vadovą, 0 jo nesant, turi pranešti apie tai kitiems savo padalinio

darbuotojams;

61.22. laikytis etikos reikalavimu.

62. VILNIAUS LOPŠELlS-DARŽELIS "SAULĖGRĄŽA", 190027560 dirbantiesiems draudžiama:

62.1. ginčytis su klientais;

62.2. darbo metu dėvėti drabužius, netinkančius įrnonės prestižui;

62.3. naikinti dokumentus, negavus įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens sutikimo;

62.4. tyčia, dėl neatidumo ar aplaidumo teikti klaidingą informaciją klientui ir įmonės administracijai;

62.5. neatidžiai, aplaidžiai pildyti reikalaujamas ataskaitas ar JLĮ visai nepildyti;

62.6. vėluoti į dalykinius susitikimus su klientais, kolegomis, administracija, vadovais;

62.7. prie pašaliniu asmenu (klientu, lankytoju, partneriu) ar tarpusavyje kritikuoti, aptarinėti įmones vadovo lr

administracijos sprendimus, pavedamas vykdyti užduotis;

62.8. prie pašaliniu asmenu - klientu, lankytojų, partnerių ar tarpusavyje kritikuoti, aptarinėti kitus klientus, lankytojus,

partnerius, jl! firmas;

62.9. iš [mones patalpų išsinešti įmonei priklausančius daiktus, dokumentus, inventoriu;

62.1 O. laikyti asmeninius dokumentus ir daiktus, pinigus kartu su įmones dokumentais, pinigais ir inventoriumi.
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63. VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS "SAULĖGRĄŽA", 190027560 darbuotojai turi teisę:

63.1. atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus darbuotojų saugai ir sveikatai, gyvybei, taip pat atsisakyti dirbti tuos darbus,

kuriuos saugiai atlikti nėra apmokyti;

63.2. istatymu nustatyta tvarka reikalauti, kad būtu atlyginama žala, padaryta sveikatai dėl nesaugiu darbo salygu:

63.3. iškilus klausimams dėl saugos ir sveikatos, kreiptis į darbuotojų atstovą, padalinio vadovą, darbdavį, įmones

darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą, įmones darbuotoju saugos ir sveikatos komitetą, Valstybinę darbo inspekciją ar

kitą valstybės instituciją;

63.4. raštu ir žodžiu teikti pasiūlymus visų lygių vadovams dėl darbo organizavimo bei bendros tvarkos tobulinimo.

VIII. BENDRI REIKALAVIMAI DARBO TVARKAI
64. Darbuotojai privalo taupiai naudoti medžiagas, kanceliarines priemones, inventoriu, tausoti baldus, patalpas, kitą turtą,

pokalbių mobilaus ryšio telefonais laiką. Asmeniniams reikalams jais naudotis kuo mažiau.

65. Darbuotojai turi imtis priemonių skubiam priežasčių ir sąlygų, trukdančių ir apsunkinančių normalu darbą, apie įvykį

nedelsiant informuoti administraciją ir atitinkamas įmones tarnybas.

66. Draudžiama tarnybinėse patalpose bet kuriuo paros metu (darbo ir nedarbo metu) vartoti alkoholinius gėrimus,

narkotines ar toksines medžiagas.

67. Kava, arbata geriama tuomet, kai netrukdo tiesioginiam darbui arba per pertraukas.

68. Rūkyti leidžiama tik technologiniu, gamybiniu, papildomu ir specialiuju bei per pietu pertrauku metu.

69. Darbuotojai privalo taupyti elektros energiją, nepalikti įjungtų elektros prietaisu po darbo.

70. Darbuotojas, paskutinis išeidamas iš patalpos, išjungia apšvietimą, elektros prietaisus, įjungia signalizaciją (jei tokia

yra), užrakina patalpas.

71. Administracinėms patalpoms nustatomi šie darbo tvarkos reikalavimai:

71.1. kabineto raktus gali turėti tik tie darbuotojai, kurie betarpiškai jame dirba.

71.2. perduoti raktus kitiems asmenims draudžiama, išskyrus atvejus, kada tai daryti nurodo padalinio vadovas arba

Direktorius raštu;

71.3. vienas komplektas raktų nuo visu patalpu yra pas įmones vadovo įgaliotą asmenį;

71.4. be įmonės direktoriaus ar jo įgaliotu asmenų leidimo draudžiama pašaliniams asmenims naudotis įmones

organizacine technika (kompiuteriais, telefonais, faksais, dauginimo ir spausdinimo technika ir pan.);

71.5. patalpos, seifai, kitas inventorius turi būti užrakinti, kad įrnonės informacija būtu neprieinama pašaliniams

asmenims. Tuo tikslu draudžiama pašaliniams asmenim leisti likti patalpose vieniems.

71.6. už šiu reikalavimų vykdymą atsako padaliniu, kuriems skirtos patalpos administracinėje zonoje arba organizacine,

vadovai.

72. Darbo tvarkos reikalavimai jei darbas yra vykdomas gamybos zonoje:

72.1. medžiagos, žaliavos, prekės ir kitos materialinės vertybės laikomos tik sandėliuose ar specialiai paruoštose vietose.

Kitose vietose (koridoriuose, kabinetuose, persirengimo kambariuose ir kt.) nuolat sandėliuoti draudžiama.

72.2. gamybinėse patalpose turi būti gesinimo priemonės, pirmosios medicinos pagalbos suteikimo reikmenys;

72.3. draudžiama užkrauti praėjimus prie gesinimo priemoniu ir elektros paskirstymo spintu;

72.4. darbuotojai privalo laikytis technologinės tvarkos, palaikyti švarą ir tvarką darbo vietoje;

72.5. įrengimai bei mechanizmai naudojami tik pagal jl! paskirtį;

72.6. privaloma laikytis nustatytos materialiniu vertybiu ir dokumentu saugojimo tvarkos;

72.7.darbuotojui draudžiama patikėti savo darbą, darbo priemones, pareigų vykdymą kitam asmeniui ar atlikti darbus,

nesusijusius su darbo užduotimi;
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72.8. gamybinėje zonoje pašaliniams asmenims lankytis draudžiama. Jie gali lankytis tik kartu su įmones vadovais ar jų

igaliotais asmenimis;

72.9. darbo tvarkos taisyklių reikalavimus privalo vykdyti visi asmenys, esantys gamybinėje zonoje;

72.10. darbuotojai vykdo administracijos ir kontroliuojančių valstybės įstaigų pareigūnu reikalavimus;

72 .1l. atostogu metu atlikti tiesiogines pareigas gamybinėje zonoje, naudotis specialia įranga, autoservisu draudžiama;

72.12. už šiame skirsnyje reikalavimu vykdymą atsako gamybinio padalinio vadovas arba jo funkcijas vykdantis asmuo.

IX. DARBASNUOTOLINIU BŪDU
73. Dirbti nuotoliniu būdu skiriama darbuotojo prašymu arba šaliu susitarimu. Darbuotojo atsisakymas dirbti

nuotoliniu būdu negali būti teisėta priežastis nutraukti darbo sutartį ar pakeisti darbo sąlygas. Jeigu darbdavys

neįrodo, kad dėl gamybinio būtinurno ar darbo organizavimo ypatumų tai sukeltų per dideles sąnaudas, jis privalo

tenkinti darbuotojo prašymą dirbti nuotoliniu būdu ne mažiau kaip penktadalį visos darbo laiko normos, to

pareikalavus nėščiai, neseniai pagimdžiusiai ar krūtimi maitinančiai darbuotojai, darbuotojui, auginančiam vaiką iki

treju metų, ir darbuotojui, vienam auginančiam vaiką iki keturiolikos metu arba neįgalu vaiką iki aštuoniolikos metu,

arba darbuotojui pateikus prašymą, pagrįstą sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jo sveikatos būklę.

74. Kai darbuotojams yra skiriama dirbti nuotoliniu būdu, darbuotojai privalo pasirašyti sutikimą dėl nuotolinio

darbo, vadovaujantis Įmones patvirtinta nuotolinio darbo tvarka.

X. KOMANDIRUOTĖS
75. Siuntimas komandiruotę įforminamas vadovo isakymu, kuriame nurodomas komandiruotės tikslas, vietovė ir

trukmė.

76. Vykstančiam į komandiruotę darbuotojui išmokamas piniginis avansas, kuris neturi viršyti numatomu komandiruotės

išlaidu.

77. Teisėtos ir pagristos išlaidos, patirtos komandiruotės metu, yra kompensuojamos.

78. Darbuotojas, grįžęs iš komandiruotės, per 3 dienas pateikia įrnonės administracijai avanso panaudojimo apyskaitą,

pridedant prie jos atitinkamus dokumentus apie faktiškas išlaidas.

79. Už tarnybines komandiruotes mokami vyriausybės nustatyti dienpinigiai.

80. Tarnybine komandiruote į užsienį laikomas darbuotojo išvykimas už LR ribu ne ilgiau kaip 183 kalendorinėms

dienoms (neskaitant kelionės laiko) įrnonės, įmonės ar organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens arba individualios

(personalinės) įmonės savininko siuntimu atlikti tamybinį pavedimą,

XI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
81. Įmones darbuotojai privalo nuolat kelti savo kvalifikaciją, jeigu vadovybės nurodyta:

81.1. tobulinti klientu aptarnavimo kultūrą;

81.2. dalyvauti įmonės organizuojamuose kursuose, mokymuose ar seminaruose;

8l.3. tobulinti atsargu apskaitą, gerinti reikiamu paslaugų reklamą;

81.4. nuolat gilinti savo žinias teikiamų paslaugu sferoje, atlikinėti teikiamų paslaugų ir prekių analizę.

82. Nustatyta tvarka išlaikyti atestaciją (žiniu patikrinimą) savo veiklos srityje.

83. Už visus darbo metu sukurtus išradirnus, patobulinimus, inovacijas, kūrinius ir t.t. turtinės - autorinės teisės priklauso

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELlS "SAULĖGRĄŽA", 190027560 ir disponavimą jomis valdo įmonės vadovas.

XII. PASKATINIMAI UŽ GERUS DARBO REZULTATUS
84. Už pavyzdingą pareigu atlikimą ir gerą darbą teikiant klientams kvalifikuotą pagalbą, už ilgalaikį ir sąžiningą darbą,

už racionalius pasiūlymus ir išradimus ir už kitus laimėjimus darbe gali būti taikomos moralinės ir turtinės darbuotoju

skatinimo priemonės:
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84.1. pagyrimas;

84.2. padėka;

84.3. apdovanoj imas, dovana;

84.4. premija (priedas);

84.5. papildomos atostogos;

84.6. pirmumo teisė tobulintis kursuose, seminaruose ir t.t.;

84.7. paaukštinimas pareigose.

XIII. DARBAS SU KLIENTAIS
85. Asmeninis dėmesys, rodomas klientui yra esminis gero aptarnavimo elementas. Nuoširdus, draugiškas ir paslaugus

darbuotojo elgesys sudaro gerą įspūdį apie įmonę bei jos produktą.

86. Aptarnaujant klientus, darbuotojui draudžiama:

86.I.liikyti;

86.2. šnekėtis su kolegomis;

86.3. pertraukti bendradarbio bendravimą su klientais;

86.4. kramtyti gumą;

86.5. šukuotis, naudoti kosmetiką ir kt.

87. Kiekvienas darbuotojas privalo žinoti:

87.1. klientas yra pats svarbiausias asmuo;

87.2. klientas nėra tas, kuris trukdo. Jis yra tas, dėl kurio įmonė dirba;

87.3. klientas yra tas žmogus, kurio dėka įmonė turi savo verslą.

XIV. EKSTREMALIOS SITUACIJOS
88. Įsijungus apsauginei ar gaisrinei signalizacijai, nedelsiant reaguoti į pavojaus signalą:

88.1. apžiūrėti pažeistą zoną;

88.2. elgtis ramiai, nesutrikti, realiai įvertinti susidariusią situaciją;

88.3. iškviesti specialiąsias tarnybas: 112;

89. Kilus gaisrui:

89.1. elgtis ramiai, nesutrikti, realiai ivertinti susidariusią situaciją;

89.2. iškviesti ugniagesius telefonu 112; ;

89.3. evakuoti žmones;

89.4. gaisrą gesinti turimomis pirminėrnis gaisro gesinimo priemonėmis (gesintuvu, smėliu, žeme, velėna, uždengiant

nedegia medžiaga);

89.5. informuoti savo tiesioginį vadovą.

90. Įvykus nelaimingam atsitikimui, būtina pranešti savo tiesioginiam vadovui, kreiptis į artimiausią gydymo įstaigą, 0

reikalui esant, iškviesti greitąją medicininę pagalbą ir iki tyrimo pradžios išsaugoti įvykio vietą tokią, kokia buvo

nelaimingo atsitikimo metu, jei tai negresia kitų darbuotojų gyvybei.

91. Įvykus nelaimingarn atsitikirnui darbe, pakeliui į darbą arba iš darbo:

91.1. nedelsiant iškviesti greitąją medicinos pagalbą arba kreiptis į artimiausią gydymo įstaigą;

91.2. suteikti pirmąją medicinos pagalbą;

91.3. informuoti savo tiesioginį vadovą;

91.4. darbo vietą ir [renginiu būklę, iki bus pradėtas tirti nelaimingas atsitikimas, reikia išlaikyti tokią, kokia buvo

nelaimingo atsitikimo metu; jei tai kelia pavoju aplinkinių žmoniu gyvybei ar sveikatai, gali būti daromi tik būtiniausi

pakeitimai, įforminus tam tikru aktu.
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92. Įvykus avarijai, nedelsiant išeiti iš pavojingos zonos ir informuoti savo tiesioginį vadovą.

93. Esant ypatingam avariniam atvejui evakuotis iš pastato artimiausiu keliu, vadovaujantis evakavimo schemomis ir

ženklais.

94. Jeigu bendrovė yra plėšiama, svarbiausias dalykas yra žmonių, esančiu bendrovėje saugumas.

95. Užpuolimo atveju, bendrovės darbuotojai privalo:

95.1. elgtis ramiai, nepasimesti, blaiviai įvertinti susidariusią situaciją;

95.2. stengtis, neatkreipiant užpuoliku dėmesio, perduoti pavojaus signalą;

95.3.laimėti laiko, elgtis lėtai, išmesti iš ranku raktus, delsti rakinti;

95.4. savo elgesiu nesukelti sąmyšio, neprovokuoti užpuolėjų;

95.5. kalbėtis garsiai su užpuolėjais, kad šalia esantys asmenys išgirdę galetu pasitraukti į saugią vietą;

95.6. stengtis isiminti užpuolėju išvaizdą ir ypatingus požymius, automobilio modelį, spalvą, valstybinius numerius.

96. Veiksmai pasišalinus užpuolėjams:

96.1. suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiems , iškviesti greitąją medicininę pagalbą;

96.2. pranešti apie užpuolimą (jeigu nebuvo galimybės padaryti anksčiau) savo tiesioginiam vadovui, teisėsaugos

darbuotojams tel. ... 112;

96.3. neįsileisti kitu ir neišleisti patalpose ir teritorijoje įvykio metu buvusiu darbuotojų, klientų (išskyrus medicinos,

teisėsaugos ir priešgaisrinės saugos darbuotojus);

96.4. saugoti įvykio vietą, neliesti daiktų, kol atvyks teisėsaugos darbuotojai;

96.5. nepasakoti užpuolimo detaliu (aplinkybių) pašaliniams asmenims, pažįstamiems, kad netapti nepageidautinu

liudininku užpuolėjams.

97. Veikiant visais šiame skyriuje išvardintais atvejais būtina žinoti, kad žmonių gyvybė yra brangesnė už materialines

vertybes.

98. Apiplėšimo atveju, įmones darbuotojai privalo:

98.1. nebandyti užkirsti kelią apiplėšimui;

98.2. nesiginčyti su plėšiku;

98.3. nenaudoti ginklo, jei tai neprivalu pagal pareiginę instrukciją.

XV. ĮMONĖS ŪKINĖS - KOMERCINĖS PASLAPTYS
99. Darbuotojų atlyginimas.

100. Įmones pajamos ir finansinė padėtis.

101. Sutarčių sudarymas su kitomis įrnonėmis;

102. Įmones realizacija;

103. Ekonominiai rodikliai;

104. Rinkos pasirinkimas;

105. Įmones užsakovai;

106. Vystymosi strategija;

107. Įmones darbo tvarkos taisyklės.

108. Įmones akcininkai:

108.1. akcininku anketiniai duomenys;

108.2. akcininkų gyvenamosios vietos;

108.3. akcininkų namu, darbo bei mobilūs telefonai.

109. Įmonės vadovai:

109.l. gyvenamoji vieta;
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109.2. namų bei mobilūs telefonai.

110. Įmonės finansinė informacija, išskyrus raštiškai patvirtintą įmones administracijos vadovo leidimą konkrečiai

informacijai platinti.

111. [mones strateginiai planai.

112. Įmonės veiklos ir valdymo sistemos, struktūra, struktūrinių padalinių funkcijos.

113. Visu rūšiu sutartys ir jų sąlygos.

114. [mones klientai, tiekėjai, subrangovai, partneriai:

114.1. adresai, telefonai;

114.2. klientų kainininkai;

114.3. nemokios fi1l110S;

114.4. bet kokio pobūdžio kita su jais susijusi informacija.

115. Įmonės vidinė informacija:

115.1. įmonės signalizacijos kodai;

115.2. darbuotoją gyvenamosios vietos;

116. Darbuotoju namu bei mobilūs telefono numeriai.

117. Įmones informacinėje sistemoje laikoma informacija:

117.1. duomenu bazė;

117.2. programos;

117.3. bylos;

117.4. prisijungimo slaptažodžiai;

117.5. kompiuterinio tinklo duomenys;

117.6. kita informacija susijusi su informacinėje sistemoje laikoma informacija.

118. Bet kokia kita informacija, kurios praradimas arba atskleidimas gali pakenkti įmones komerciniams interesams ar

įmonė gali patirti finansiniu nuostoliu.

XVI. INCIDENTŲ TYRIMAI
119. Incidentai tiriami ir registruojami vadovaujantis įmonės patvirtinta incidentų tyrimu ir registravimų tvarka.
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