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VILNIUS
2017
I. Bendroji dalis

Vilniaus lopšelio-darželio „Ąžuolas“ vidaus darbo tvarkos taisyklės (toliau - Taisyklės) reglamentuoja Vilmiaus lopšelio-darželio „Ąžuolas“ (toliau - Įstaiga) vidaus darbo tvarką. Taisyklių tikslas – nustatyti darbdavio ir darbuotojų teises ir pareigas, atsakomybę darbo procese, apibrėžti Įstaigos darbuotojų elgesio reikalavimus, stiprinti darbo drausmę, užtikrinti gerą atliekamo darbo kokybę ir savalaikiškumą, didinti jo našumą ir efektyvumą.
	Įstaiga vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo funkcijas. Savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir šiomis taisyklėmis. 
	Šių Taisyklių nuostatos taikomos sutinkamai su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais norminiais aktais, reguliuojančiais darbo santykius.
Darbo drausmės laikymasis – privalo būti pagrindinė kolektyvo nario elgesio taisyklė.
Be šių taisyklių, Įstaigos darbuotojų pareigas, darbines funkcijas, elgesio reikalavimus darbo procese reglamentuoja darbo sutartys, pareigybės aprašymai, saugos ir sveikatos darbe instrukcijos, higienos normos, Įstaigos vadovo įsakymai.
	Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo tvarka tvirtinama atskiru Įstaigos vadovo įsakymu.
Darbo tvarkos taisyklių privalo laikytis visi Įstaigos darbuotojai.
II. STRUKTŪRA, VALDYMAS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS.
Įstaigai vadovauja direktorius. Jis organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Įstaigos veiklą. 
Jam atskaitingi direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, buhalteris, visuomenės sveikatos specialistė/dietistė, sekretorė.
	Direktorius leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus.
	Įstaigos organizacinę struktūrą, etatų ir pareigybių sąrašą tvirtina direktorius.
	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui yra atsakingas už ugdomąjį procesą, jam atskaitingi visi įstaigos pedagogai
	Pavaduotojas ūkio reikalams yra atsakingas už ūkinę veiklą, jam atskaitingi auklėtojų padėjėjai, pagalbiniai darbininkai, valytoja, skalbėja, kiemsargiai, sargai.
	Buhalteris atsakingas už finansinę veiklą.
	Įstaigos dokumentus registruoja ir raštvedybą tvarko sekretorius.
Elektroniniu paštu gautus laiškus sekretorius atspausdina, užregistruoja ir jų gavimo dieną pateikia direktoriui.
	Darbuotojai, turintys asmeninį elektroninio pašto adresą į šiuo paštu gautus laiškus ar kitokio pobūdžio pranešimus, atsako asmeniškai, o kai jie pagal savo kompetenciją negali vienasmeniškai priimti sprendimo dėl atsakymo, apie tai privalo informuoti kuruojantį direktoriaus pavaduotoją.
	Įstaigos direktorius arba jį pavaduojantis direktoriaus pavaduotojas, susipažinęs su dokumentais, užrašo rezoliuciją, kurioje nurodo vykdytoją/us, dokumente keliamo klausimo sprendimo būdą, užduoties įvykdymo terminą ir grąžina sekretoriui. 
Sekretorius tą pačią dieną dokumentus perduoda rezoliucijoje nurodytiems vykdytojams
Darbuotojai, tiesiogiai ir iš kitų institucijų ir organizacijų Įstaigai adresuotus dokumentus, juos nedelsiant privalo perduoti sekretoriui užregistruoti. 
	Pasibaigus mokslo metams dokumentai saugomi pas sekretorių, po metų atiduodami į Įstaigos archyvą
	Nurodymus ir sprendimus Įstaigos direktorius įformina įsakymais, rezoliucijomis, kitokia rašytine ar žodine forma. Direktoriaus pavaduotojų nurodymai ar sprendimai pateikiami žodžiu arba rezoliucijomis ant gaunamų dokumentų.
	Paskyrus daugiau kaip vieną vykdytoją, pirmasis rezoliucijoje nurodytas vykdytojas yra asmeniškai atsakingas už viso nurodymo vykdymo organizavimą.
	Įstaigos darbuotojų funkcijas, teises ir darbo organizavimą reglamentuoja direktoriaus įsakymu patvirtinti pareigybės aprašai, darbo saugos ir sveikatos instrukcijos, gaisrinės saugos ir civilinės instrukcijos, Įstaigos direktoriaus įsakymai.
	Įstaigoje veikia savivaldos institucijos:
	Darželio taryba – aukščiausia savivaldos institucija, telkia tėvų, pedagogų ir kitų bendruomenės narių atstovus bei rėmėjus. Taryba aptaria visas darželio veiklos sritis, sprendžia ir numato svarbiausias veiklos kryptis bei perspektyvas. Už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems darželio bendruomenės nariams;
	Mokytojų taryba – nuolat veikianti savivaldos institucija pedagogų profesiniams bei bendriesiems ikimokyklinio ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro visi darželyje dirbantys pedagogai ir kiti, tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
	Darbo taryba – darbuotojų atstovaujamasis organas, sprendžiantis darbuotojų profesinius, darbo, ekonominius bei socialinius klausimus. Ją sudaro išrinkti darbuotojų atstovai.
III. Darbo IR POILSIO laikas, atostogos
Darbuotojams darbo ir poilsio laikas nustatomas, remiantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais.
	Darbo laikas - bet koks laikas, kuriuo darbuotojas yra darbdavio žinioje ar atlieka pareigas pagal darbo sutartį. Į darbo laiką įtraukiami ir šie laikotarpiai:
	pasirengimas darbui darbo vietoje;
	fiziologinės pertraukos ir specialios pertraukos;
	kelionės iš darbovietės į darbdavio nurodytą darbo funkcijos laikino atlikimo vietą laikas;
budėjimo laikas nustatyta tvarka;
kvalifikacijos tobulinimo darbdavio pavedimu laikas;
	privalomų darbuotojų sveikatos patikrinimų laikas;
	prastovos laikas;

nušalinimo nuo darbo laikas, jeigu nušalintas darbuotojas privalo laikytis nustatytos darbovietėje tvarkos;
	kiti darbo teisės normų nustatyti laikotarpiai.
	Darbo laiko norma- trukmė, kurią darbuotojas vidutiniškai per tam tikrą laikotarpį turi dirbti darbdaviui, kad atliktų pareigas pagal darbo sutartį (neskaitant papildomo darbo ir viršvalandžių).
	Įstaigoje nustatoma 40 valandų 5 darbo dienų savaitė:
	Įstaiga dirba nuo 7.00 val. - iki 19.00 val.
	Administarcijos darbuotojai dirba nuo 8.00 val. – iki 17 val.
	Pietų pertrauka nuo 12.30 val. - iki  13.30 val.
	Auklėtojų vieno etato darbo laikas – 7 val. 12 min. arba 36 val. per savaitę
	Šeštadieniais ir sekmadieniais - poilsio dienos.
	Įstaiga nedirba Lietuvos Respublikos darbo kodekse nurodytomis švenčių dienomis.
	Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda, išskyrus pagal sutrumpintą darbo laiko normą dirbančius darbuotojus.

Atsižvelgiant į tai, kad įprastas darbuotojų darbo laikas yra pastovus ir nekintamas, nėra sudaromi darbuotojų darbo grafikai. 
Visi Įstaigos darbuotojai privalo laikytis nustatyto darbo laiko režimo.
Įstaigos darbo laiko režimas negali pažeisti šių maksimaliojo darbo laiko reikalavimų:
vidutinis darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, tačiau neįskaitant darbo pagal susitarimą dėl papildomo darbo, per kiekvieną septynių dienų laikotarpį negali būti ilgesnis kaip 48 valandos;
	darbo laikas, įskaitant viršvalandžius ir darbą pagal susitarimą dėl papildomo darbo, per darbo dieną (pamainą) negali būti ilgesnis kaip 12 valandų, neįskaitant pietų pertraukos, ir 60 valandų per kiekvieną septynių dienų laikotarpį;
	Esant būtinumui gali būti įvedama suminė darbo laiko apskaita. 
Darbo (pamainų) grafikai sudaromi taip, kad nepažeistų maksimaliojo 52 valandų per kiekvieną septynių dienų laikotarpį laiko, netaikant šios taisyklės darbui pagal susitarimą dėl papildomo darbo ir budėjimui. Apskaitinio laikotarpio trukmė negali būti ilgesnė negu 3 mėnesiai.
Nustačius lankstų darbo grafiką nustatomos fiksuotas darbo dienos (pamainos) valandos, kuriomis darbuotojas privalo dirbti darbovietėje. Darbo dienos (pamainos) pradžią ir (arba) pabaigą nustato pats darbuotojas.
Kai darbuotojas atlieka savo darbo funkciją budėdamas (aktyvusis budėjimas), darbo dienos (pamainos) trukmė negali viršyti 24 valandų.
	Viršvalandžiai – laikas, kada darbuotojas faktiškai dirba viršydamas darbo laiko režimo jam nustatytą darbo dienos (pamainos) ar apskaitinio laikotarpio bendrą darbo laiko trukmę. Darbdavys viršvalandinius darbus gali nurodyti dirbti tik su darbuotojo sutikimu, išskyrus atvejus, nurodytus Lietuvos Respublikos darbo kodekso 119 straipsnyje
	Per septynių paeiliui einančių kalendorinių dienų laikotarpį negali būti dirbama ilgiau kaip 8 valandas viršvalandžių, nebent darbuotojas savo sutikimą dirbti iki 12 valandų viršvalandžių per savaitę išreikštų raštu. Tokiais atvejais negali būti pažeista maksimali vidutinė 48 valandų darbo laiko trukmė per savaitę, skaičiuojant per apskaitinį laikotarpį.
	Darbdavys viršvalandinius darbus gali nurodyti dirbti tik su darbuotojo sutikimu, išskyrus atvejus, nurodytus Lietuvos Respublikos darbo kodekso 119 straipsnyje.
Per septynių paeiliui einančių kalendorinių dienų laikotarpį negali būti dirbama ilgiau kaip 8 valandas viršvalandžių, nebent darbuotojas savo sutikimą dirbti iki 12 valandų viršvalandžių per savaitę išreikštų raštu. 
	Poilsio laikas – laisvas nuo darbo laikas.
darbo laiko režimas negali pažeisti šių minimaliojo poilsio laiko reikalavimų:
	per darbo dieną (pamainą) darbuotojui suteikiamos fiziologinės pertraukos pagal darbuotojo poreikį ir specialios pertraukos, dirbant lauko sąlygomis (lauke arba nešildomose patalpose), profesinės rizikos sąlygomis, taip pat dirbant sunkų fizinį ar didelės protinės įtampos reikalaujantį darbą;
ne vėliau kaip po penkių valandų darbo darbuotojams suteikiama pietų pertrauka, skirta pailsėti ir pavalgyti. Šios pertraukos trukmė negali būti trumpesnė negu trisdešimt minučių ir ne ilgesnė kaip dvi valandos.
kasdienio nepertraukiamojo poilsio tarp darbo dienų (pamainų) trukmė negali būti trumpesnė kaip vienuolika valandų iš eilės, o per septynių paeiliui einančių dienų laikotarpį darbuotojui turi būti suteiktas bent trisdešimt penkių valandų nepertraukiamojo poilsio laikas. Jeigu darbuotojo darbo dienos (pamainos) trukmė yra daugiau kaip dvylika valandų, bet ne daugiau kaip dvidešimt keturios valandos, nepertraukiamojo poilsio tarp darbo dienų (pamainų) laikas negali būti mažesnis negu dvidešimt keturios valandos;
Pertraukų trukmę, jų pradžią, pabaigą ir kitas sąlygas nustato darbo teisės normos ir darbo dienos (pamainų) grafikai. Darbuotojams, atliekantiems darbus, kurių metu dėl gamybos sąlygų negalima daryti pertraukos pailsėti ir pavalgyti, turi būti suteikiama galimybė pavalgyti darbo laiku.
Specialių pertraukų trukmę per darbo dieną (pamainą) ir jų nustatymo sąlygas nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
Darbo laiko apskaita vykdoma pildant patvirtintos formos darbo laiko apskaitos žiniaraščius, kurie gali būti pildomi ir saugomi elektroniniu būdu.
	Kasmetinės atostogos – laisvas nuo darbo laikas, suteikiamas darbuotojui pailsėti ir darbingumui susigrąžinti, mokant jam atostoginius. Atostogos skaičiuojamos darbo dienomis Darbuotojams suteikiamos ne mažiau kaip 20 darbo dienų kasmetinės atostogos.
	Darbo metai, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, prasideda nuo darbuotojo darbo pagal darbo sutartį pradžios.
	Įstaigos darbuotojams kasmetinės atostogos suteikiamos šalių sutartu laiku Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę darbovietėje . Kasmetinių atostogų laiku darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis.
	Suteikiamų kasmetinių atostogų eilė (grafikas) sudaroma ir patvirtinama kiekvieniems ateinantiems metams ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo mėn. 1 d.  Direktoriaus paskirtam asmeniui įstaigos darbuotojai pateikia savo norimus asmeninius atostogų grafikus, kuriuos šis darbuotojas suderina ir iki vasario mėn. 15 d. pateikia Įstaigos vadovui tvirtinti. Įstaigos vadovas derina grafiką su darbo taryba ir tvirtina. Šie grafikai paskelbiami visiems dirbantiesiems.
	Jeigu darbuotojas nepateikus savo norimo atostogų grafiko, jis privalo eiti atostogų pagal darbdavio sudarytą ir patvirtintą atostogų grafiką.
	Kasmetinių atostogų suteikimo eilė darbovietėje sudaroma, atsižvelgiant į šių darbuotojų pageidavimus (prioriteto tvarka):
	 nėščios darbuotojos ir darbuotojai, auginantys bent vieną vaiką iki trejų metų;
	 darbuotojai, auginantys bent vieną vaiką iki keturiolikos metų ar neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų;
darbuotojai, auginantys du ir daugiau vaikų;
darbuotojai, paskutiniais kalendoriniais metais atostogavę mažiau negu dešimt darbo dienų;
	darbuotojai, turintys nepanaudotų kasmetinių atostogų už praėjusius darbo metus.
	Kasmetinės atostogos įforminamos direktoriaus įsakymu.
	Atostoginiai išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią. Darbuotojo atskiru prašymu atostoginiai mokami įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka.
	Kasmetines atostogas pakeisti pinigine kompensacija draudžiama, išskyrus darbo santykių pasibaigimą.
IV. Darbuotojų priėmimo ir atleidimo tvarka
Įstaigos darbuotojus priima į pareigas (darbą) arba atleidžia iš pareigų (darbo) direktorius, o jam nesant (dėl komandiruotės, atostogų ar ligos) jį pavaduojantis darbuotojas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
	Darbuotojai į pareigas priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais teisės aktais, sudarius su jais darbo sutartis raštu  pagal Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017-06-29 įsakymu Nr. A1-343 patvirtiną Pavyzdinę darbo sutarties formą. Darbo sutartis sudaroma raštu dviem egzemplioriais. Darbo sutartis - darbuotojo ir darbdavio susitarimas, pagal kurį darbuotojas įsipareigoja būdamas pavaldus darbdaviui ir jo naudai atlikti darbo funkciją, o darbdavys įsipareigoja už tai mokėti darbo užmokestį.
	Pavaldumas darbdaviui reiškia darbo funkcijos atlikimą, kai darbdavys turi teisę kontroliuoti ar vadovauti tiek visam darbo procesui, tiek ir jo daliai, o darbuotojas paklūsta darbdavio nurodymams ar darbovietėje galiojančiai tvarkai.
	Priimamas į darbą asmuo darbdaviui turi pateikti: asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, esant reikalavimams išsimokslinimą ir/ar profesinį pasirengimą patvirtinančius dokumentus, sveikatos būklę patvirtinantį dokumentą, licenciją, kitų asmeninių dokumentų kopijas, jei reikalingos (vaiko gimimo liudijimas, neįgalaus asmens pažymėjimas, neįgalaus vaiko pažymėjimas, santuokos ar ištuokos liudijimas ir kt.).  
	Darbdavio ir darbuotojo susitarimas dėl darbo įforminamas darbo sutartimi.
	Darbo sutartis laikoma sudaryta, kai šalys susitaria dėl būtinųjų darbo sutarties sąlygų. Būtinosios darbo sutarties sąlygos:
	darbo funkcija - bet kokių veiksmų, paslaugų ar veiklos atlikimas, taip pat tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbas;
	darbo užmokestis per mėnesį (mėnesio algą) ar darbo valandą (valandinį atlygį), kuris negali būti mažesnis už Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą minimaliąją mėnesinę algą ar minimalųjį valandinį atlygį. Darbo sutarties šalys gali sulygti ir dėl priedų, priemokų, premijų ar kitokio papildomo apmokėjimo pagal įvairias darbo apmokėjimo sistemas;
	darbovietė, kurioje savo darbo funkciją atliks darbuotojas. 

	Darbo sutartis įsigalioja darbuotojui pradėjus dirbti. Jeigu darbo sutartis buvo sudaryta, tačiau ji neįsigaliojo ne dėl darbuotojo kaltės, darbdavys privalo sumokėti darbuotojui kompensaciją, kurios dydis ne mažesnis, negu darbuotojo darbo užmokestis už sulygtą darbo laikotarpį, tačiau ne ilgesnį negu vienas mėnuo. Jeigu darbo sutartis buvo sudaryta, tačiau neįsigaliojo dėl darbuotojo kaltės – darbuotojui iš anksto neinformavus darbdavio prieš tris darbo dienas iki sutartos darbo pradžios, darbuotojas privalo atlyginti darbdaviui padarytą žalą, kurios dydis ne didesnis, negu darbuotojo darbo užmokestis už sulygtą darbo laikotarpį, tačiau ne ilgesnį negu dvi savaitės.
	Darbuotojas privalo pradėti dirbti kitą po darbo sutarties sudarymo dieną, jeigu šalys nesutarė kitaip.
	Darbuotojui leidžiama pradėti dirbti tik tada, kai jis pasirašytinai supažindinamas su darbo sąlygomis, tvarką darbovietėje nustatančiomis darbo teisės normomis, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais.
	Iki darbo pradžios darbuotojui raštiškai pateikiama ši informacija:
visas darbdavio pavadinimas, kodas, registruotos buveinės adresas;

	darbo funkcijos atlikimo vieta;
	darbo sutarties rūšis;
	darbo funkcijos apibūdinimas ar aprašymas arba darbo (pareigybės arba pareigų, profesijos, specialybės) pavadinimas;
	darbo pradžia;
	numatoma darbo pabaiga (terminuotos darbo sutarties atveju);
	kasmetinių atostogų trukmė;
	įspėjimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio ar darbuotojo iniciatyva;
	darbo užmokestis ir jo sudedamosios dalys, užmokesčio už darbą mokėjimo terminai ir tvarka;
	nustatyta darbuotojo darbo dienos arba darbo savaitės trukmė;
	informacija apie Įstaigoje galiojančias kolektyvines sutartis, nurodant susipažinimo su šiomis sutartimis tvarką.
	Siekiant patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, taip pat ar sulygtas darbas tinka darbuotojui, sudarydamos darbo sutartį darbo sutarties šalys gali sulygti dėl išbandymo.
	Išbandymo terminas negali būti ilgesnis negu trys mėnesiai, neskaitant laiko, kai darbuotojas nebuvo darbe dėl laikinojo nedarbingumo, atostogų ar kitų svarbių priežasčių.
Pratęsti išbandymo laikotarpį darbo sutarties šalių susitarimu draudžiama.
Darbo sutartis pasibaigia:
	nutraukus darbo sutartį šalių susitarimu;
	nutraukus darbo sutartį vienos iš šalių iniciatyva;
	nutraukus darbo sutartį darbdavio valia;
	nutraukus darbo sutartį nesant šalių valios;
	kitais Lietuvos respublikos darbo kodekse ir kituose įstatymuose nustatytais pagrindais.
	Darbo sutarties pasibaigimas ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną įforminamas direktoriaus įsakymu. Nurodoma darbo sutarties nutraukimo pagrindas ir įstatymo norma, kurioje nurodytas darbo sutarties nutraukimo pagrindas, darbo santykių pasibaigimo diena.
	Atleidžiami iš pareigų darbuotojai privalo ne vėliau kaip paskutinę savo darbo Įstaigoje dieną grąžinti jiems patikėtas materialines bei kitas vertybes, spaudus, savo žinioje esančius dokumentus, už kuriuos jis atsakingi, ir kt., pasirašant materialinių vertybių/dokumentų perdavimo - priėmimo aktą 
	Darbuotojui pageidaujant, darbdavys privalo išduoti jam pažymą apie darbą, nurodydamas darbo funkcijas (pareigas), jo pradžios ir pabaigos datas, o darbuotojo prašymu – darbo užmokesčio dydį ir darbo įvertinimą (charakteristiką).
Nutraukus darbo sutartį, darbuotojas turi grąžinti visą Įstaigai  priklausantį turtą, dokumentus, inventorių, asmenines saugos priemones ir, jeigu buvo išduota, identifikacinį pažymėjimą.
V. DARBO UŽMOKESTIS
Darbo užmokestis - atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį.
	Įstaigoje privalo būti parengta ir darbdavio pavirtinta darbo apmokėjimo sistema.
	Darbuotojo darbo užmokestis priklauso nuo darbo kiekio ir kokybės, organizacijos veiklos rezultatų bei darbo paklausos ir pasiūlos darbo rinkoje
	Darbuotojo darbo užmokestį sudaro:
	bazinis (tarifinis) darbo užmokestis (valandinis atlygis arba mėnesinė alga);
 papildoma darbo užmokesčio dalis, nustatyta šalių susitarimu ar mokama pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą;
priedai už įgytą kvalifikaciją;
priemokos už papildomą darbą ar papildomų pareigų ar užduočių vykdymą;
premijos už atliktą darbą, nustatytos šalių susitarimu ar mokamos pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą;
	premijos, darbdavio iniciatyva skiriamos paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, jo ar ar darbuotojų grupės veiklą ar veiklos rezultatus.
	Darbuotojo darbo užmokestis priklauso nuo darbo kiekio ir kokybės, organizacijos veiklos rezultatų bei darbo paklausos ir pasiūlos darbo rinkoje. 
	Darbo užmokestis privalo būti mokamas pinigais.
	Minimalųjį valandinį atlygį ir minimaliąją mėnesinę algą nustato Vyriausybė.
	Darbuotojo darbo užmokestis per mėnesį negali būti mažesnis, negu Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nustatytas ir patvirtintas minimalusis darbo užmokestis.
	Minimalusis darbo užmokestis (minimalusis valandinis atlygis ar minimalioji mėnesinė alga) - mažiausias leidžiamas atlygis už nekvalifikuotą darbą darbuotojui atitinkamai už vieną valandą ar visą kalendorinio mėnesio darbo laiko normą. Nekvalifikuotu darbu laikomas darbas, kuriam atlikti nekeliami jokie specialūs kvalifikaciniai įgūdžiai ar profesiniai gebėjimai.
	Konkretūs valandiniai tarifiniai atlygiai, mėnesinės algos, kitos darbo apmokėjimo formos ir sąlygos, darbo normos (išdirbio, laiko, aptarnavimo ir kt.) nustatomos su darbuotojais sudaromose darbo sutartyse.
	Už darbą poilsio, švenčių dieną, naktį, viršvalandinį darbą atlyginama Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatyta tvarka.
	Ne visas darbo laikas (ne visa darbo diena arba savaitė) apmokamas proporcingai dirbtam laikui arba mokama už atliktą darbą.
	Darbdavys ne rečiau kaip kartą per mėnesį raštu ar elektroniniu būdu privalo darbuotojui pateikti informaciją apie jam apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ir apie dirbto darbo laiko trukmę, atskirai nurodydamas viršvalandinių darbų trukmę.
	Darbo užmokestis mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, o jeigu yra darbuotojo raštiškas prašymas, - kartą per mėnesį.
	Duomenys apie darbuotojo darbo užmokestį teikiami ar skelbiami tik įstatymų nustatytais atvejais arba darbuotojo sutikimu.
VI. Pagrindinės darbuotojų pareigos Ir TEISĖS
Įstaigos darbuotojai asmeniškai atsako už savo funkcijų vykdymą ir už kokybišką savo darbo atlikimą.
	Įstaigos dirbantieji privalo:
atvykti į darbą laiku, pailsėję;
	dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis nustatyto darbo ir poilsio laiko režimo,  puoselėti Įstaigos prestižą;
	taupyti elektros ir šiluminę energiją ir vandenį,  Įstaigos turtą, racionaliai naudoti finansinius bei materialinius resursus;
	bendraudami su Įstaigos klientais, vaikų tėvais,  kitais asmenimis, parodyti jiems dėmesį, būti mandagiais ir atidžiais, išsiaiškinti jų pageidavimus, jiems padėti;
Tuo atveju, kai darbuotojas nekompetentingas spręsti problemas, jis turi nukreipti klientus ar kitus asmenis pas vadovą ar kitą kompetentingą darbuotoją.
laikytis vidaus darbo tvarkos, darbo drausmės (laiku ateiti į darbą, laikytis nustatytos darbo laiko trukmės, visą darbo laiką skirti našiam darbui, tiksliai ir laiku vykdyti administracijos nurodymus ir kt.);
	pavestą darbą atlikti kvalifikuotai, laiku ir kokybiškai, vykdyti pareigybių aprašymuose nurodytas funkcijas ir reikalavimus, taip pat vadovų teisėtus pavedimus (žodinius nurodymus), patvarkymus, susijusius su darbinių funkcijų (pareigų) atlikimu, kad būtų užtikrintas tinkamas darbo organizavimas ir pasiekti strateginiai Įstaigos veiklos tikslai;
	dirbti saugiai, laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimų, vykdyti vadovų ir kitų darbuotojų, kontroliuojančių saugą darbe, nurodymus;
	dirbti su švariais ir tvarkingais darbo drabužiais, naudoti individualios ir kolektyvinės saugos priemones, kai to reikalauja saugos darbe instrukcijos ar kiti norminiai aktai, juos tausoti;
	kilusius klausimus, abejones, konfliktines situacijas aptarti ir spręsti su administracija;
	pagal kompetenciją ir galimybes nedelsiant organizuoti problemų, neleidžiančių dirbti arba apsunkinančių normalų darbą ar galinčių sukelti traumas bei avarijas šalinimą (konfliktai, technikos gedimai, ekstremalios situacijos ir kt.), pranešti apie jas tiesioginiam vadovui;
	kolektyve puoselėti pasitikėjimo ir atvirumo aplinką, gerbti kitų darbuotojų ir asmenų privatumą;
	kaupti dalykines žinias, plėsti kultūrinį akiratį, tobulinti kvalifikaciją;
	sistemingai tikrintis sveikatą pagal Įstaigoje patvirtintą darbuotojų sveikatos patikrinimų grafiką;
	rūpintis savo įvaizdžiu: išvaizda turi būti tvarkinga ir neiššaukianti, atitinkanti Įstaigos etiketo reikalavimus;
	būti kultūringu, mandagiu ne tik darbo metu, bet ir įstaigosorganizuojamuose renginiuose. 
	Darbuotojams draudžiama:
rūkyti Įstaigos patalpose ir jai priklausancioje teritorijoje;
	be administracijos sutikimo pavesti atlikti savo darbą kitam asmeniui;
	dirbti darbus, kuriuos atlikti nėra įpareigotas, apmokytas;
	darbo metu užsiiminėti pašaliniais darbais, asmeninėms rekmėms naudotis darbo telefonais, internetu ir kitomis ryšio priemonėmis, perduotomis materialinėmis vertybėmis, dokumentais, informacija;
	vėluoti į darbą, ar išeiti anksčiau, nepasibaigus darbo laikui be vadovo leidimo;
	pasibaigus darbo dienai, palikti nesutvarkytą darbo vietą (neišjungtas darbo priemones, ant stalo paliktus dokumentus, nepašalintas atliekas ir šiukšlės į tam skirtą vietą ir pan.);
	nesilaikyti darbo grafiko arba jį keisti savo nuožiūra, be vadovo leidimo;
	palikti vaikus be priežiūros, priimti vaiką į grupę ir išleisti į namus tik su tėvais (globėjais), kitais suaugusiais asmenimis, turinčiais raštišką tėvų (globėjų) leidimą/prašymą, neblaiviems asmenims ar mažamečiams vaikams;
	laikyti aštrius daiktus (adatas, smeigtukus, peilį, žirkles, sąvaržėles) ar kitus smulkius daiktus, vaistus, elektros prietaisus, valymo, dezinfekavimo priemones vaikams prieinamoje vietoje;
	viršyti nustatytas atsakomybių ribas ir įgaliojimus;
	leisti būti pašaliniams asmenims Įstaigos patalpose ar teritorijoje be vadovo leidimo;
	atvykti į darbą, darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų, taip pat darbo vietoje vartoti alkoholinius gėrimus bei narkotines, toksines ar psichotropines medžiagas;
	šiukšlinti bendro naudojimo patalpose;
	kelti konfliktines situacijas, skatinti nepasitikėjimą bendradarbiais ir Įstaigos administracija;
	darbo metu vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius, žeminančius asmens garbę ir orumą. Taip pat draudžiama darbo vietoje laikyti necenzūrinio arba asmens garbę ir orumą žeminančio turinio informaciją;
	be vadovo žinios iš Įstaigos patalpų išsinešti jai priklausančius daiktus, dokumentus, inventorių; tyčia gadinti Įstaigos ar kitų asmenų turtą, neatsakingai palikti  be priežiūros patikėtą Įstaigos materialųjį turtą, dėl ko jis gali būti prarastas ar pagadintas;
	tyčia gadinti Įstaigos ar kitų asmenų turtą, neatsakingai palikti be priežiūros patikėtą Įstaigos materialųjį turtą, dėl ko jis gali būti prarastas ar pagadintas.
	Dirbantieji turi teisę:
sužinoti iš darbdavio apie darbo aplinkoje esančius sveikatai kenksmingus ir pavojingus veiksnius;
	darbo užduotims atlikti naudoti suteiktas darbo priemones ir sukauptą Įstaigoje informaciją;
	susipažinti su vadovybės sprendimų projektais, susijusiai su jo veikla;s
	į saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas; 
į atostogas, socialines, profesines bei kitas garantijas;
gauti darbo užmokestį Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
	tobulinti kvalifikaciją;
	atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus sveikatai, gyvybei, taip pat dirbti tuos darbus, kuriuos saugiai atlikti nėra apmokyti, apie tai tuoj pat pranešant (žodžiu arba raštu) vadovui;
	reikalauti, kad vadovas užtikrintų saugų darbą, nustatyta tvarka aprūpintų tinkamais darbo drabužiais, darbo avalyne, individualios saugos priemonėmis;
	nustatyta tvarka reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai dėl nesaugių darbo sąlygų;
	asmeniškai ar Įstaigos vadovybės pavedimu užklausti struktūrinių padalinių ir specialistų informacijos ir dokumentų, reikalingų savo pareigoms vykdyti, prašyti Įstaigosvadovybės pagalbos vykdant savo pareigas;
	teikti Įstaigos vadovui ir tiesioginiam vadovui pasiūlymus dėl savo ir Įstaigosdarbo efektyvinimo pagerinimo;
	pagal vadovybės nurodymus atstovauti Įstaigą klausimais, susijusias su einamomis pareigomis;
	pasirašyti dokumentus pagal savo atsakomybės lygį;
	Darbuotojai privalo nedelsiant informuoti tiesioginį vadovą ar administraciją:
įvykus nelaimingam atsitikimui darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo;
	negalint laiku atvykti į darbą susirgus ar dėl kokių nors kitų priežasčių;
	apie pastebėtus darbo tvarkos pažeidimus;
	apie pastebėtus pašalinius asmenis arba jų neleistiną elgesį Įstaigospatalpose ir teritorijoje;
	pasikeitus darbuotojo asmens duomenims (pavardei, adresui, telefono numeriui ir kt.).
VII. INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAudojimo bei darbuotojų STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE tvarka
Įstaiga atsižvelgiant į darbovietėje einamas pareigas savo nuožiūra suteikia darbuotojams darbo priemones (kompiuterį, mobilųjį telefoną, prieigą prie interneto, elektroninį paštą ir kitą informacinių technologijų bei telekomunikacijų įrangą). 
Suteiktos darbo priemonės priklauso Įstaigai ir yra skirtos darbo funkcijoms vykdyti.

Informacinių  ir komunikacinių  technologijų naudojimo darbo vietoje taisykles, taip pat darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje taisykles bei mastą nustato Įstaigoje paruošta ir vadovo patvirtinta Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka.
IX. DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA
	Darbuotojų asmens duomenys yra tvarkomi šiais tikslais:
	darbo sutarčių sudarymo, vykdymo ir apskaitos;
	Įstaigos kaip darbdavio pareigų,  nustatytų teisės aktuose, tinkamam vykdymui;
	tinkamai komunikacijai su darbuotojais ne darbo metu palaikyti;
	tinkamoms darbo sąlygoms užtikrinti.
	Darbuotojų asmens duomenų  rinkimo, naudojimo ir saugojimo principus ir priemones bei susipažinimo su jais tvarką reglamentuoja Įstaigoje paruošta ir vadovo patvirtinta Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonės.
X. LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKA
Visiems darbuotojams suteikiamos vienodos galimybės darbo metu. Įdarbinimas ir įdarbinimo eiga yra nustatomi tik pagal asmens dalykines savybes ir kriterijus, susijusius su darbu einant atitinkamas pareigas.

Visais atvejais pagrindinis dėmesys yra skiriamas sugebėjimui gerai atlikti darbą.
Įstaiga organizuoja darbą taip, kad jos darbuotojų kolektyve būtų atstovaujamos visos visuomenes grupės ir kiekvienas darbuotojas jaustųsi gerbiamas bei galėtų visiškai panaudoti savo gebėjimus.
Lygių galimybių Įstaigoje principus ir jų įgyvendinimo darbe sąlygas bei tvarką nustato Įstaigojeparuošta ir vadovo patvirtintos Lygių galimybių politikos  įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemonės. 

XI. DARBUOTOJŲ ATSTOVAVIMO SISTEMA

Darbuotojų atstovavimą Įstaigoje vykdo darbo taryba, susidedanti iš 3 narių.
	Darbo taryba renkama 3 metų kadencijai remiantis visuotine ir lygia rinkimų teise, slaptu balsavimu tiesioginiuose rinkimuose laikantis Lietuvos respublikos darbo kodekso reikalavimų:
	pirmuosius rinkimus vykdo rinkimų komisija, kurią įsakymu sudaro darbdavys;
	rinkimų komisija turi susirinkti į pirmąjį posėdį ir pradėti darbo tarybos rinkimų organizavimą ne vėliau kaip per septynias dienas nuo jos sudarymo dienos;
	 Pirmajame posėdyje rinkimų komisija iš savo narių išsirenka pirmininką ir:
	 nustato darbo tarybos rinkimų datą. Ji negali būti vėlesnė kaip du mėnesiai nuo rinkimų komisijos sudarymo dienos;
 skelbia kandidatų į darbo tarybos narius registravimą ir nustato datą, iki kurios gali būti keliami kandidatai, registruoja kandidatus ir sudaro galutinį kandidatų sąrašą;
 organizuoja balsavimo biuletenių rengimą ir spausdinimą. Balsavimo biuleteniuose kandidatų į darbo tarybos narius pavardės surašomos abėcėlės tvarka. Balsavimo biuletenyje turi būti nurodytas balsavimo pavyzdys ir renkamos darbo tarybos narių skaičius. Balsavimo biuletenių skaičius turi atitikti darbuotojų, turinčių balso teisę, skaičių. Kiekvienas balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas rinkimų komisijos pirmininko;
	 remdamasi iš darbdavio gautais duomenimis, sudaro darbuotojų, turinčių teisę dalyvauti darbo tarybos rinkimuose, sąrašą;
	 organizuoja ir vykdo darbo tarybos rinkimus;
	 suskaičiuoja rinkimų rezultatus ir paskelbia juos ne vėliau kaip per tris dienas nuo rinkimų dienos;
	atlieka kitas funkcijas, būtinas darbo tarybos rinkimams organizuoti ir vykdyti.
	Kandidatus į darbo tarybos narius gali siūlyti rinkimų teisę turintys darbuotojai.
	Kandidatais gali būti tik rinkimų teisę turintys darbuotojai, išskyrus rinkimų komisijos narius.
	Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą raštu kreipdamasis į rinkimų komisiją ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į darbo tarybą.
	Darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos turi teisę pasiūlyti ne mažiau kaip tris rinkimų teisę turinčius darbuotojus kandidatais į darbo tarybos narius, iš kurių išrinktu bus laikomas daugiausia darbuotojų balsų gavęs kandidatas.
	Jeigu pasiūlytų kandidatų skaičius yra lygus renkamos darbo tarybos narių skaičiui arba mažesnis už šį skaičių, rinkimų komisija nustato papildomą laiką, per kurį galima siūlyti papildomus kandidatus.
	Jeigu per papildomą laiką nepasiūloma pakankamai kandidatų į darbo tarybos narius, rinkimų komisija surašo ir viešai paskelbia protokolą, kad darbo tarybos rinkimai laikomi neįvykusiais.
	Darbo tarybos rinkimai vyksta darbo metu. Darbdavys privalo sudaryti sąlygas darbuotojams dalyvauti rinkimuose ir už šį laiką jiems mokėti jų vidutinį darbo užmokestį.
	Balsavimo biuletenis išduodamas pasirašytinai.
	Už kiekvieną balsavimo biuletenyje nurodytą kandidatą galima atiduoti tik po vieną balsą, pažymint tai balsavimo biuletenyje.
	Pasibaigus rinkimų komisijos nustatytam rinkimų laikui, rinkimų komisija suskaičiuoja balsus ir surašo darbo tarybos rinkimų protokolą.
	Darbo tarybos rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu juose dalyvavo daugiau kaip pusė rinkimų teisę turinčių darbuotojų. Jeigu dėl nepakankamo darbuotojų dalyvavimo darbo tarybos rinkimuose šie rinkimai paskelbiami neįvykusiais, per artimiausias septynias dienas turi būti surengti pakartotiniai rinkimai. Jie laikomi įvykusiais, jeigu juose dalyvavo vienas ketvirtadalis balsavimo teisę turinčių Įstaigos, organizacijos darbuotojų.
	Išrinktais darbo tarybos nariais laikomi tie kandidatai, kurie gavo daugumą balsų. Jeigu keli kandidatai gauna vienodą skaičių balsų, išrinktu laikomas tas kandidatas, kurio darbo stažas toje įstaigoje yra didesnis.
	Darbo taryba turi teisę:
dalyvauti informavimo, konsultavimo ir kitose dalyvavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą;

gauti iš darbdavio ir iš valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, reikalingą savo funkcijoms atlikti;
teikti darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo;
inicijuoti kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės, jeigu darbdavys nevykdo darbo teisės normų reikalavimų ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimų;
esant būtinybei aptarti svarbius darbdavio darbuotojų ekonominius, socialinius ir darbo klausimus, sušaukti visuotinį darbdavio ar darbovietės darbuotojų susirinkimą (konferenciją), suderinus su darbdaviu susirinkimo (konferencijos) datą, laiką ir vietą;
	atlikti kitus veiksmus, neprieštaraujančius šiam kodeksui, kitoms darbo teisės normoms, ir veiksmus, nustatytus darbo teisės normose ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimuose.
	Darbdavys privalo informuoti darbo tarybą ir su ja konsultuotis priimdamas sprendimus dėl šių vietinių norminių teisės aktų patvirtinimo ar pakeitimo:
	dėl darbo tvarkos taisyklių, nustatančių bendrąją tvarką Įstaigoje;
	dėl darbo normų nustatymo taisyklių ar darbo normų;
	dėl darbo apmokėjimo sistemos, kai nėra tai nustatančios kolektyvinės sutarties;
dėl naujų technologinių procesų įvedimo tvarkos;
dėl informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos;
dėl darbuotojų privataus gyvenimo apsaugą galinčių pažeisti priemonių nustatymo;
dėl darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos ir jos įgyvendinimo priemonių;
	dėl lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemonių;
	dėl įtampą darbe mažinančių priemonių nustatymo;

dėl kitų darbuotojų socialinei ir ekonominei padėčiai aktualių teisės aktų.
XII. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI
Bendrieji reikalavimai Įstaigoje:
įeiti ir išeiti iš Įstaigos galima tik per tam tikslui įrengtą praėjimą;
	darbuotojai privalo palaikyti tvarką ir švarą darbo vietoje;
	baigę darbą, darbuotojai privalo palikti tvarkingą darbo vietą, išjungti elektrą, užsukti vandens čiaupus, uždaryti langus, užrakinti patalpas;
	darbo vietose ir kitose patalpose privaloma griežtai laikytis gaisrinės saugos taisyklių reikalavimų;
	darbuotojai, išvykdami iš Įstaigos darbo ar tarnybos tikslais, turi apie tai informuoti tiesioginį vadovą ar jį pavaduojantį darbuotoją bei nurodyti išvykimo tikslą ir trukmę;
	Įstaigos elektroniniais ryšiais, telekomunikacijų įrenginiais, programine įranga, duomenų bazėmis ir prieigomis prie įvairių registrų, biuro įranga, kanceliarinėmis prekėmis ir kitomis priemonėmis gali naudotis tik tie Įstaigos darbuotojai, kuriems ši teisė suteikta, ir tik su darbu susijusiais tikslais. Darbuotojams šiomis priemonėmis draudžiama leisti naudotis pašaliniams asmenims;
	Kiekvienas darbuotojas saugo ir asmeniškai atsako už jam patikėtas (duotas naudotis tarnybos ir darbo tikslais) materialines vertybes;
	Įstaigos patalpose ir teritorijoje draudžiama garsiai šūkauti, triukšmauti, garsiai klausytis muzikos;
	Įstaigoje ir jai priklausančioje teritorijoje rūkyti griežtai draudžiama.
XIII. Ekstremalios situacijos
	Įvykus nelaimingam atsitikimui, nedelsiant būtina pranešti vadovui ar kitam administracijos atstovui, kreiptis į artimiausią gydymo įstaigą, o reikalui esant, iškviesti greitąją medicininę pagalbą ir iki tyrimo pradžios išsaugoti įvykio vietą tokią, kokia buvo nelaimingo atsitikimo metu, jei tai nekelia pavojaus kitų asmenų gyvybei.
	Įvykus nelaimingam atsitikimui pakeliui į darbą arba iš darbo, reikia nedelsiant pačiam arba per kitus asmenis pranešti vadovui ar jo įgaliotam asmeniui apie atsitikimą ir jo aplinkybes.
	Įvykus gaisrui, jį pirmas pastebėjęs darbuotojas privalo iškviesti ugniagesius-gelbėtojus bendruoju pagalbos telefonu 112 ,įspėti kitus darbuotojus žodžiu ir signalizacijos mygtko pagalba, bei, esant galimybei ir be rizikos gyvybei ar sveikatai bandyti gesinti gaisrą esamomis gesinimo priemonėmis
	Darbuotojai privalo mokėti naudotis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis.
XIV. Darbo drausmės pažeidimai.
Nuobaudos už darbo drausmės pažeidimus
Darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį be įspėjimo ir nemokėti išeitinės išmokos, jeigu darbuotojas dėl savo kalto veikimo ar neveikimo padaro pareigų, kurias nustato darbo teisės normos ar darbo sutartis, pažeidimą.
	Priežastis nutraukti darbo sutartį gali būti:
	šiurkštus darbuotojo darbo pareigų pažeidimas;
	per paskutinius dvylika mėnesių darbuotojo padarytas antras toks pat darbo pareigų pažeidimas.
	Šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu gali būti laikomas:
neatvykimas į darbą visą darbo dieną ar pamainą be pateisinamos priežasties;
	rūkymas Įstaigos patalpose ar jai priklausancioje  teritorijoje;
	pasinaudojimas pareigomis siekiant gauti neteisėtų pajamų sau ar kitiems asmenims arba dėl kitokių asmeninių paskatų;
	tiesioginių pareigų ir darbo užduočių neatlikimas ar jų atlikimas nerūpestingai, nekokybiškai, nelaiku;
	nevykdymas arba atsisakymas vykdyti teisėtus aukštesniojo vadovo nurodymus;
	pasirodymas neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų darbo metu darbo vietoje, išskyrus atvejus, kai tokį apsvaigimą sukėlė profesinių pareigų vykdymas;
	atsisakymas tikrintis sveikatą, kai toks tikrinimas pagal darbo teisės normas privalomas;
	priekabiavimas dėl lyties ar seksualinis priekabiavimas, diskriminacinio pobūdžio veiksmai ar garbės ir orumo pažeidimas kitų darbuotojų ar trečiųjų asmenų atžvilgiu darbo metu ar darbo vietoje, savivaliavimas, amoralus ir nepadorus elgesys;
	tyčia padaryta turtinė žala darbdaviui ar bandymas tyčia padaryti jam turtinės žalos;
	tyčinis saugos darbe procedūrų pažeidimas, bet kokie tyčiniai veiksmai, sukeliantys traumų arba nuostolių pavojų darbuotojams arba Įstaigos ar kitų asmenų turtui;
	nepranešimas apie nelaimingą atsitikimą darbe, ar apie saugos darbe pažeidimus;
	nesąžiningumas darbe, įskaitant dokumentų ir informacijos klastojimą, apgaulingos informacijos rengimą, neteisingų duomenų perdavimą;
	darbo metu ar darbo vietoje padaryta nusikaltimo požymių turinti veika;
	kiti pažeidimai, kuriais šiurkščiai pažeidžiama darbo tvarka,  darbuotojo pareigos.
	Darbo pareigų pažeidimai:
pavėlavimas į darbą ar išėjimas iš darbo anksčiau nustatyto laiko be administracijos leidimo;
	instrukcijų, standartų, būtinų procedūrų, reikalingų teisingam darbo atlikimui atitinkamose darbo vietose, nesilaikymas ar netinkamas laikymasis;
	darbo higienos nesilaikymas, netvarka darbo vietoje;
	šių taisyklių, pareiginių nuostatų  reikalavimų nesilaikymas;
	kiti pažeidimai.
	Darbuotojas, pažeidęs darbo drausmę, vadovo ar jo įgalioto asmens nurodymu per dvi dienas turi parašyti pasiaiškinimą.
	Kai darbuotojas nepateikia pasiaiškinimo dėl darbo drausmės pažeidimo, atsisako susipažinti su įsakymu, skiriančiu nuobaudą ar pan., Įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo sudaro trijų asmenų komisiją ir surašo aktą dėl prasižengimo įforminimo ar nuobaudos skyrimo.
	Darbo sutartis dėl darbuotojo padaryto antro tokio paties darbo pareigų pažeidimo gali būti nutraukta tik tada, jeigu ir pirmasis pažeidimas buvo nustatytas, darbuotojas turėjo galimybę dėl jo pasiaiškinti ir darbdavys per vieną mėnesį nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos darbuotoją įspėjo apie galimą atleidimą už antrą tokį pažeidimą.
	Atleidimas iš darbo turi būti proporcinga pažeidimui ar jų visumai priemonė.
XV. DARBUOTOJŲ KOMANDIRAVIMO TVARKA
 Darbuotojo komandiruotė yra jo darbo pareigų atlikimas kitoje, negu yra nuolatinė darbo vieta, vietoje.
	Darbuotojo komandiruotė įforminama direktoriaus įsakymu.
	 Darbuotojo komandiruotės metu darbuotojui paliekamas jo darbo užmokestis. Jeigu komandiruotės metu darbuotojas patiria papildomų sąnaudų (transporto, kelionės, nakvynės ir kitų išlaidų), darbdavys jas turi kompensuoti.
	 Jeigu darbuotojo komandiruotė trunka ilgiau negu darbo diena (pamaina) arba darbuotojas komandiruojamas į užsienį, darbuotojui privalo būti mokami dienpinigiai, kurių maksimalius dydžius ir jų mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.
	 Komandiruotės metu darbuotojas turi dirbti įprastu darbo laiko režimu, jeigu darbdavys nėra nustatęs kitokių įpareigojimų.
	Darbuotojui, kuris išvyksta į kitą valstybę ilgesniam negu trisdešimt dienų laikotarpiui, prieš išvykstant į komandiruotę turi būti įteikti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 44 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti dokumentai, kuriuose papildomai nurodoma:
	komandiruotės trukmė;
	valiuta, kuria bus mokamas darbo užmokestis komandiruotės metu;
	išmokos pinigais ir natūra, skirtos už darbą kitoje valstybėje, jeigu taikoma;
	grąžinimo į nuolatinės darbo vietos valstybę sąlygos, jeigu taikoma.

XVI. ŽALOS ATLYGINIMAS
Kiekviena darbo sutarties šalis privalo atlyginti savo darbo pareigų pažeidimu dėl jos kaltės kitai sutarties šaliai padarytą turtinę žalą, taip pat ir neturtinę žalą.
	Atlygintinos turtinės žalos dydį sudaro tiesioginiai nuostoliai ir negautos pajamos.
	Darbuotojas privalo atlyginti visą padarytą turtinę žalą, bet ne daugiau kaip jo trijų vidutinių darbo užmokesčių dydžio, o jeigu turtinė žala padaryta dėl darbuotojo didelio neatsargumo, - ne daugiau kaip jo šešių vidutinių darbo užmokesčių dydžio.
	Darbuotojas privalo atlyginti visą žalą šiais atvejais:
	žala padaryta tyčia;
žala padaryta jo veikla, turinčia nusikaltimo požymių;
žala padaryta neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų darbuotojo;
	žala padaryta pažeidus pareigą saugoti konfidencialią informaciją, susitarimą dėl nekonkuravimo;
	darbdaviui padaryta neturtinė žala.
	Jeigu darbdavys privalo atlyginti darbuotojui žalą, padarytą dėl darbuotojo suluošinimo ar kitokio jo sveikatos sužalojimo, ar jo mirties atveju, ar dėl jo susirgimo profesine liga, darbdavys privalo žalą atlyginti tiek, kiek jos nepadengia valstybinio socialinio draudimo išmokos.
	Darbuotojo padaryta ir jo gera valia šalių susitarimu natūra arba pinigais neatlyginta žala gali būti išskaitoma iš darbuotojui priklausančio darbo užmokesčio darbdavio rašytiniu nurodymu. Tokios išskaitos dydis negali viršyti vieno mėnesio darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio dydžio.
	Darbdavio darbuotojui padaryta žala atlyginama darbo ginčams dėl teisės nagrinėti nustatyta tvarka.
XVII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos. Taisykles tvirtina Įstaigos vadovas, suderinęs su darbo taryba.
	Įstaigos vadovas turi teisę inicijuoti pakeitimus Taisyklėse tokia tvarka:
	Darbo tvarkos taisyklių pakeitimus Įstaigos vadovas derina su darbo taryba;
	Naująsias taisykles tvirtina vadovas ir supažindina su jomis darbuotojus visuotino darbuotojų susirinkimo metu.
	per dvi darbo dienas nuo taisyklių paskelbimo, darbuotojai privalo susipažinti su jomis ir pasirašyti darbuotojų, supažindintų su Įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis, registracijos žurnale;
	Darbo tarybai nepritarus taisyklių pakeitimams, Įstaigosvadovas gali koreguoti pakeitimus ir pateikti naujam svarstymui kitame susirinkime.
	Visi darbuotojai turi būti supažindinti su Taisyklėmis pasirašytinai.
	Įstaigos vadovas (arba jo įgaliotas asmuo) turi teisę pakartotinai supažindinti darbuotojus su Taisyklėmis, jei pastebi, kad darbuotojai aplaidžiai laikosi šių taisyklių reikalavimų, neskirdamas drausminės nuobaudos. 
	Taisyklės yra privalomos visiems Įstaigos darbuotojams, nepriklausomai nuo jų darbo santykių terminų. Už Taisyklių laikymąsi kiekvienas darbuotojas atsako asmeniškai.
	Darbuotojui pažeidusiam šias Taisykles gali būti taikoma tarnybinė, drausminė ar materialinė atsakomybė.
____________________

