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ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 

VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Zarasų rajono socialinių paslaugų centro darbo tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) 

nustato vidaus darbo tvarką Zarasų rajono  socialinių paslaugų centre (toliau – Centras).  

2. Šios Taisyklės reguliuoja bendrus Centro struktūros ir darbo tvarkos reikalavimus, 

priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo tvarką, darbo ir poilsio laiką, paskatinimus ir nuobaudas, 

darbuotojų ir administracijos teises ir pareigas.  

3. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, 

Zarasų  rajono savivaldybės institucijų norminiais aktais, Centro nuostatais, šiomis Taisyklėmis ir 

kitais teisės aktais. 

4. Taisykles įsakymu tvirtina Centro direktorius, suderinęs su Darbo taryba. 

5. Šios Taisyklės privalomos visiems Centro darbuotojams (toliau –darbuotojams) ir visiems 

kitiems asmenims, kurie Centre atlieka praktiką, savanorišką veiklą, dalyvauja viešųjų darbų 

programoje. 

6. Su šiomis Taisyklėmis Centro darbuotojai supažindinami pasirašytinai. Esant galimybei 

taisyklės skelbiamos  Centro internetiniame puslapyje. 

7. Už šių Taisyklių įgyvendinimą atsako Centro direktorius.  

 

II . CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

8. Centro veikla organizuojama vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės tarybos patvirtintu 

Zarasų rajono strateginiu planu ir Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa ir 

Zarasų rajono metiniu socialinių paslaugų planu, Centro metiniu veiklos planu ir darbo tvarkos 

taisyklėmis. 

9. Centrui vadovauja direktorius, kurį teisės aktų nustatyta tvarka konkurso būdu skiria į 

pareigas ir atleidžia iš jų Zarasų rajono savivaldybės meras. Zarasų rajono savivaldybės meras nustato 

direktoriui pareiginę algą, priedus, tvirtina pareigybės aprašymą, skatina ir skiria drausmines 

nuobaudas. 

10. Centro direktorius: 

10.1. vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų jam 

nustatytas pareigas;  

10.2. leidžia įsakymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą; 

10.3. organizuoja Centro darbą, kad būtų įgyvendinami Centro veiklos tikslai ir atliekamos 

nustatytos funkcijos; 

10.4. teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus; 

10.5. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių nuostatų; 

10.6. atsako už Centro veiklos tikslų įgyvendinimą bei funkcijų vykdymą;    



10.7.pagal kompetenciją sudaro sutartis Centro veiklos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms 

vykdyti; 

10.8. užtikrina Centro metinio veiklos plano projekto rengimą; 

10.9. vykdo kitas įstaigos vadovui priskirtas funkcijas. 

11. Tvirtina:  

11.1. Centro struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių 

skaičiaus, tarnybinių atlyginimų koeficientus, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų;  

11.2. Centro vidaus tvarkos taisykles, pareigybių aprašymus, centro gyventojų vidaus tvarkos 

taisykles ir kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus; 

11.3. Centro veiklos planus, programas ir ataskaitas. 

12. Teisės aktų nustatyta tvarka skatina Centro darbuotojus, skiria drausmines nuobaudas, 

atlieka kitas personalo valdymo funkcijas.  

13. Garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą 

teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi. 

14. Disponuoja Centrui skirtomis lėšomis ir vykdo su tuo susijusias finansines operacijas, 

pasirašo banko čekius, įgaliojimus ir kitus dokumentus.  

15. Užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos 

vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą.  

16. Atsako už buhalterinės apskaitos organizavimą, ataskaitų rinkinių pagal Lietuvos 

Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisė aktų reikalavimus rengimą bei 

pateikimą nustatytu laiku.  

17. Organizuoja Centro dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka.   

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Centrui valstybės ir savivaldybių 

institucijose bei įstaigose, taip pat bendradarbiauja su kitais šalies ar užsienio fiziniais ir juridiniais 

asmenimis. 

18. Rūpinasi darbuotojų profesionalumu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją. 

19. Teikia informaciją visuomenei apie Centro veiklą ir teikiamas paslaugas. 

20. Atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas. 

21. Centro direktoriui laikinai nesant (atostogų, komandiruotės, ligos ir kitais atvejais), jo 

funkcijas atlieka Zarasų rajono savivaldybės mero potvarkiu paskirtas Centro darbuotojas.  

22. Centro darbuotojai yra tiesiogiai atskaitingi direktoriui.  

23. Direktorius organizuoja Centro  metinių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą. 

24. Iki kiekvienų metų kovo 30 d. direktorius parengia ir pateikia Zarasų rajono tarybai Centro 

metinę veiklos ataskaitą. Šioje ataskaitoje turi būti pateikta visa informacija apie Centro veiklą.  

25. Visuomenei aktualūs Centro direktoriaus veiklos įsakymai, vadovaujantis Vyriausybės 

patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės 

aprašu, pagal galimybes skelbiami Centro interneto svetainėje.  

 

III. DOKUMENTŲ PASIRAŠYMAS 

 

26. Direktorius pasirašo dokumentus, siunčiamus valstybės ir savivaldybės institucijoms, 

Kontrolės ir audito tarnyboms, taip pat kitoms organizacijoms. Pasirašo atsakymus į tarybos narių ar 

kitų savivaldybės ar valstybės institucijų raštiškus paklausimus. Gauto dokumento registracijos data 

ir rezoliucijos data laikoma ta pati. Nesant direktoriui šiuos dokumentus pasirašo kitas įgaliotas 

darbuotojas.  

27. Direktorius kontroliuoja viešuosius pirkimus ir pasirašo pirkimo – pardavimo sutartis, 

taip pat kitas sutartis susijusias su piniginiais įsipareigojimais.  

28. Direktorių pavaduojantis darbuotojas  turi pasirašyti siunčiamus ir gaunamus raštus 

kitoms institucijoms, taip pat atsakymus į fizinių ar juridinių asmenų raštus arba persiųsti vykdyti 

kitam Centro darbuotojui pagal kompetenciją, išskyrus apskaitos dokumentus ar kitą informaciją 

susijusią su finansine veikla, sutartis.  

29. Atsiradus poreikiui, direktorius gali nustatyti kitokią dokumentų pasirašymo tvarką.  



 

IV. CENTRO DARBUOTOJŲ PASITARIMAI 

 

30. Siekiant užtikrinti veiklos organizavimo efektyvumą ir operatyvumą, Centre 

organizuojami darbuotojų pasitarimai. Pasitarimai organizuojami esant būtinumui, bet ne rečiau kaip 

kartą per mėnesį.  

31. Pasitarimai taip pat organizuojami teritoriniu principu tiesiogiai socialines ir slaugos 

paslaugas namuose teikiantiems darbuotojams, tai socialinio darbuotojo padėjėjams ir slaugytojo 

padėjėjams,  socialiniams darbuotojams, dirbantiems su šeimomis, atvejo vadybininkams, globos 

centro globos koordinatoriui, socialiniam darbuotojui ir atestuotiems darbuotojams (GIMK 

specialistais), socialiniams darbuotojams ir socialinio darbuotojo padėjėjams teikiantiems laikino 

apgyvendinimo paslaugas. 

32. Centro darbuotojų pasitarimuose gali dalyvauti: administracijos darbuotojai bei kiti 

darbuotojai, taip pat direktoriaus pakviesti kiti asmenys.  

33. Pasitarimus organizuoja Centro vadovas. 

34. Pasitarimų posėdžiai protokoluojami.  

35. Centro darbuotojai asmeniškai atsako už pasitarimų metu pavestų užduočių vykdymą 

pagal nustatytus terminus. Jeigu pasitarimuose pavedama pateikti nagrinėjamų klausimų išvadas, jos 

turi atitikti teisės aktų nuostatoms, Centro vykdomai veiklai bei faktiniams duomenims (skaičiams). 

 

V. ANTSPAUDO NAUDOJIMAS 

 

36. Centro antspaudas naudojamas teisės aktų nustatyta tvarka.  

37. Už Centro antspaudo saugojimą ir naudojimą atsako direktorius. Centro direktorius  

gali įgalioti antspaudą saugoti ir už jo naudojimą būti atsakingam kitą Centro darbuotoją.  

38. Centro antspaudas gaminamas, saugomas, apskaitomas, sunaikinamas ir  

kontroliuojamas  Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

39. Centro direktorius ir kiti darbuotojai gali turėti asmeninius spaudus, kuriuose gali būti 

nurodyta tik darbuotojo vardas ir pavardė arba darbuotojo vardas, pavardė ir pareigos.  

 

VI. TARNYBINIO TRANSPORTO IR TELEFONO NAUDOJIMAS 

 

40. Tarnybinis transportas naudojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 

17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ ir Centro 

direktoriaus nustatyta tvarka. 

41. Darbuotojams suteikiamas direktoriaus leidimu nemokamas tarnybinis transportas 

vykstant į išvažiuojamuosius susirinkimus, mokymus, konferencijas, darbuotojų išvykas į kultūrinius 

renginius, ekskursijas.  

42. Tarnybinis telefono ryšys naudojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 

11 d. nutarimo Nr. 11 „Dėl išlaidų judriojo ryšio paslaugoms limitų ir Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 331 „Dėl tarnybinių mobiliųjų telefonų“ ir jį keitusių 

nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ ir Centro vadovo nustatyta tvarka.  

43. Darbuotojai, kuriems yra priskirti tarnybiniai mobilieji telefonai, privalo naudotis šiais 

telefonais taip, kad darbo metu būtų galima su jais susisiekti.  

44. Telefonai turi būti darbo metu įjungti, išskyrus atvejus ir vietas, kuriose nėra galimybių 

arba draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais.  

45. Telefono naudojimo limitai nustatyti buhalterinės apskaitos taisyklėse.  

46. Mobilieji telefonai keičiami tik pasibaigus garantinio naudojimo laikotarpiui ir su Centro 

direktoriaus sutikimu.  

47. Darbuotojai Centro direktoriui, tiesioginiam vadovui telefoną turi kelti visada.  

 



VII. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ, PERKĖLIMO Į KITAS PAREIGAS, 

ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKA 

 

48. Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir gaunantys darbo užmokestį iš Valstybės ir 

Savivaldybės biudžeto, priimami į darbą, perkeliami į kitą darbą ir atleidžiami iš darbo Centro 

direktoriaus įsakymu, vadovaujantis darbo kodeksu ir jo pakeitimais, kitais norminiais aktais.  

49. Darbuotojų pateikti asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir naudojami dokumentuose pagal paskirtį.  

50. Priimamasis į darbą (pareigas) asmuo turi pateikti:  

50.1. prašymą dėl priėmimo į darbą (pareigas);  

50.2. gyvenimo aprašymą (CV), rekomendacijas;  

50.3. pasą arba asmens tapatybės kortelę (kartu pateikti šių dokumentų kopijas) 

50.4. išsimokslinimą, profesinį pasirengimą patvirtinantį dokumentą (kartu pateikti šio 

dokumento kopiją);  

50.5. būtinų profilaktinių sveikatos patikrinimų knygelę su gydytojo įrašu „dirbti 

leidžiama“.  

50.6. turintys negalią –  darbingumo lygį patvirtinantį dokumentą;  

50.7. auginantys vaiką (vaikus) iki 18 metų – vaiko (vaikų) gimimo liudijimo (liudijimų)  

kopiją (kopijas);  

50.8. auginantys neįgalų vaiką – vaiko negalią patvirtinančio dokumento kopiją;  

50.9. ištuokos liudijimo kopiją – asmuo, kuris vienas augina vaiką iki 14 metų;  

50.10. užpildyti prašymą dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio.  

            50.11. užpildyti prašymą, į kokį banką, nurodant banko sąskaitą, turi būti pervestas darbo 

užmokestis.  

51. Slaugos specialistai turi pateikti:  

51.1. slaugytojai – galiojančios licencijos kopiją;  

51. 2. slaugytojo padėjėjai – slaugytojo padėjėjo kvalifikacijos pažymėjimo kopiją;  

51.3. kvalifikacijos tobulinimosi pažymėjimų ir kitų dokumentų kopijas. 

52. Darbdavys turi teisę pareikalauti ir kitų įstatymais numatytų dokumentų.  

53. Darbuotojo susitarimas dėl darbo įforminamas įsakymu ir darbo sutartimi. Darbo  

sutartis sudaroma vadovaujantis  Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis.  

54. Darbo sutartimi darbuotojas ir darbdavys susitaria, kad darbuotojas įsipareigoja dirbti tam 

tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas paklusdamas Centro 

nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, 

mokėti darbuotojui sulygtą darbo užmokestį ir užtikrinti geras darbo sąlygas.  

55. Darbo sutarties sąlygos yra būtinosios ir papildomos. 

56. Darbo sutartis laikoma sudaryta, kai darbuotojas ir darbdavys susitaria dėl būtinųjų darbo 

sąlygų:  

56.1. darbuotojo darbo vietos, kurioje darbuotojas atlieka pareiginiuose nuostatuose 

nustatytas pareigas; 

56.2. darbo funkcijų (tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos arba tam tikrų darbo 

apmokėjimo sąlygų (darbo užmokesčio sistemos, darbo užmokesčio dydžio, mokėjimo tvarkos ir 

pan.).  

57. Šalių susitarimu gali būti sutartos ir kitos darbo sąlygos:  

57.1. dėl sutarties termino (teminuota, neterminuota, laikina, dėl antraeilių pareigų);  

57.2.dėl išbandymo laikotarpio;  

57.3. ne visos darbo dienos ar savaitės;  

57.4. dėl papildomo darbo, papildomų pareigų.  

58. Darbo sutarties pakeitimai taip pat daromi raštu.  

59. Darbuotojai ne vėliau, kaip prieš vieną darbo dieną nuo darbo pradžios pasirašo 2 (dviem) 

egzemplioriais surašytą Centro direktoriaus patvirtintą darbo sutarties formą, kurioje sulygstama dėl 



būtinųjų darbo sąlygų ir darbo užmokesčio, esant reikalui sutartis gali būti papildoma reikiamu 

punktu.  

60. Vienas darbo sutarties egzempliorius paliekamas darbuotojo asmens byloje,  antrasis   

darbo sutarties egzempliorius, ne vėliau kaip prieš darbo pradžią,  išduodamas darbuotojui.   

61. Darbo sutartis įsigalioja darbuotojui pradėjus dirbti.  

62. Leidžiama  darbuotojui pradėti dirbti tik pasirašius konfidencialumo pasižadėjimą, 

išklausius darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinį instruktažą, susipažinus su būsimo darbo sąlygomis, 

pareigybių aprašymu, darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, 

kitais darbovietėje galiojančiais lokaliniais dokumentais. 

63. Priėmus į darbą, darbuotojui išduodamas darbuotojo (darbo) pažymėjimas. 

64. Darbuotojai priimami dirbti pagal užimtumo didinimo programą taikomi tokie pat 

reikalavimai ir taisyklės. Formuojama viena byla, einamiems metams visiems darbuotojams, 

dirbantiems pagal užimtumo didinimo programą.  

65. Į atskiras pareigas darbuotojai priimami konkurso tvarka vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos darbo kodekso 101 str. nustatyta tvarka:  

65.1. direktorius (konkurso būdu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Zarasų rajono  

savivaldybės meras);  

65. 2. vyriausiasis buhalteris;  

66. Šio 65  punkto papunkčiuose nustatytoms pareigybėms konkursas organizuojamas  Centro 

vadovo nustatyta tvarka.  

67. Pakeisti būtinąsias darbo sutarties sąlygas, papildomas darbo sutarties sąlygas, nustatytą 

darbo laiko rėžimo rūšį ar perkelti darbuotoją dirbti į kitą vietovę darbdavio iniciatyva galima tik su 

darbuotojo rašytiniu sutikimu.  

68. Darbuotojo sutikimas arba nesutikimas dirbti pasiūlytomis pakeistomis būtinosiomis ar 

papildomomis darbo sutarties sąlygomis, kitos rūšies darbo laiko režimu ar kitoje vietovėje turi būti 

išreikštas per darbdavio nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu penkios darbo dienos.  

69. Darbuotojo atsisakymas dirbti pasiūlytomis pakeistomis sąlygomis, gali būti laikomas 

priežastimi nutraukti darbo santykius darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės šio kodekso 

57 straipsnyje nustatyta tvarka.  

70. Darbuotojo atsisakymas dirbti už sumažintą darbo užmokestį negali būti laikomas teisėta 

priežastimi nutraukti darbo sutartį. 

71. Keičiantis darbo apmokėjimo sąlygoms, darbdavys gali tik raštu pranešti darbuotojams ne 

trumpiau kaip 5 (penki) darbo dienos iki jų įsigaliojimo, jei Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti 

teisės aktai nenumato kitaip.  

72. Darbdavys neturi teisės reikalauti, kad darbuotojas atliktų darbą, nesulygtą darbo 

sutartimi.  

73. Dėl papildomo darbo ar pareigų turi būti pasirašytas (rašytinis) susitarimas ir jame turi 

būti nurodyta, kuriuo metu bus atliekama papildoma darbo funkcija, jos apimtis darbo valandomis, 

darbo užmokestis ar priemoka už papildomą darbą ar kita.  

74. Susitarimą dėl papildomo darbo viena darbo sutarties šalis gali nutraukti, įspėjusi raštu 

kitą darbo sutarties šalį prieš penkias darbo dienas.  

75. Susitarimas dėl papildomo darbo taip pat pasibaigia, nutrūkus pagrindinės darbo funkcijos 

darbo sutarčiai, nebent darbo sutarties šalys susitaria kitaip.  

76. Keičiant darbo organizavimą, taip pat kitais veiklos būtinumo atvejais darbdavys turi teisę 

pakeisti darbo sutarties sąlygas įstatymu nustatyta tvarka.  

 

VIII. DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

 

77. Darbo sutartis gali būti nutraukiama Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytais  

atleidimo iš darbo pagrindais. Darbdavys savo iniciatyva gali nutraukti darbo sutartį, kai nėra 

darbuotojo kaltės, tik įstatymu nustatyta tvarka.  



78. Atleidžiamas iš pareigų arba perkeliamas į kitas pareigas darbuotojas privalo perduoti 

nebaigtus vykdyti darbus, dokumentus, taip pat visas materialines vertybes, įgytas už įstaigos lėšas, 

antspaudus, spaudus ir darbo priemones perimančiam pareigas darbuotojui arba administracijos 

darbuotojui. 

79. Darbo sutarčiai pasibaigus, visos su darbuotojo ir darbo santykiais susijusios išmokos 

išmokamos, kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju, bet ne vėliau kaip iki darbo santykių 

pabaigos, nebent šalys sutaria, kad su darbuotoju bus atsiskaityta ne vėliau kaip per dešimt darbo 

dienų.  

80. Jeigu darbo sutartis nutraukiama darbuotojo pareiškimu be svarbios priežasties, tai 

darbuotojas įsipareigoja atlyginti darbdaviui jo patirtas išlaidas per paskutinius vienerius darbo metus 

darbuotojo mokymui (už suteiktas mokymosi atostogas, kvalifikacijos kėlimo ir kt.). 

81. Nutraukus darbo sutartį darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių arba dėl darbuotojo 

kaltės darbdavio iniciatyva daromos išskaitos išieškoti atostoginiams už suteiktas atostogas, 

viršijančias įgytą teisę į visos trukmės arba dalies kasmetinių atostogų laikotarpį.  

82. Kai mažinamas darbuotojų skaičius, Centro direktorius gali pasiūlyti kitą esamą laisvą, 

atitinkančią darbuotojo kvalifikaciją darbo vietą. Kai įstaigos darbuotojo kvalifikacija neatitinka 

reikalavimų laisvai darbo vietai užimti, tuo atveju vykdoma išorinių pretendentų paieška ir atranka.  

83. Darbdavys ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną įformina darbo sutarties pasibaigimą.  

 

                                                IX. DARBO IR POILSIO LAIKAS 

 

84. Darbo ir poilsio laikas Centre nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo  

kodeksu ir kitais teisės aktais. 

85. Darbuotojai turi laikytis Centre nustatyto darbo laiko režimo.  

86. Centre nustatyta darbo trukmė:  

86.1. administracijos ir kitų darbuotojų – 40 valandų per savaitę;  

86.2. slaugos specialistų – 38 valandos per savaitę 

87. Centre nustatoma 5 darbo dienų savaitė, su 2 poilsio dienomis. 

88. Centro darbo laikas: 

88.1. administracijos, socialinių darbuotojų, atvejo vadybininkų, darbo diena prasideda 

pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį  nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį – nuo 8.00 

val. iki 15.45 val.  

88.1.1. pietų pertraukos laikas nuo 12.00 val. iki 12.45 val.  

88.1.2. dėl atliekamo darbo intensyvumo ir darbo pobūdžio priklauso daryti dvi trumpas 

pertraukėles po 15 (penkiolika) minučių , trumpas pertraukėles galima daryti nesant interesantams.  

88.2. pagalbos į namus ir dienos socialinės globos kliento namuose padalinyje lankomosios 

priežiūros darbuotojų: 

88.2. 1. darbo diena prasideda pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį  

nuo 8.00 val. iki 17.00 val. 

88.2.2. pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 13.00 val.  

88.2.3. darbuotojų vykimas pas klientus arba vykimas nuo vieno kliento iki kito kliento yra 

įskaitomas į darbuotojų darbo laiką, išskyrus 1-ąjį vykimą pas klientą iki darbo pradžios.  

88.2.4. šių darbuotojų poilsio laikas gali kisti atsižvelgiant į klientui teikiamos paslaugos 

trukmę.  

88.2.5. darbo dienos pradžia ir pabaiga nustatoma atsižvelgiant į paslaugų gavėjų aptarnavimo 

normatyvus.  

88.2.6. darbuotojams, kurie teikia socialines ir slaugos paslaugas asmens namuose, ir kartais 

dėl specifinių darbo sąlygų negali laikytis nustatytos kasdieninės darbo laiko tvarkos, suderinus su 

paslaugų gavėju ir/ar jo šeimos nariais, darbo laikas gali būti keičiamas ir sudaromas individualus 

darbo grafikas pagal Centro vadovo patvirtintą darbo grafiko formą.  

88.2.7. darbo grafikai gali būti keičiami, atsiradus aplinkybėms ir siekiant darbuotojams 

užtikrinti bent minimalų darbo laiką, nustatytą Darbo sutartyje (paslaugų gavėjui mirus, išvažiavus 



pas artimuosius ar jiems atvažiavus pas jį, gydantis ligoninėje, reabilitacijos centre, sanatorijoje ir 

pan.).  

88.3. Slaugytojų ir slaugytojų padėjėjų, darbo laikas: 

88.3.1. pirmadieniais – penktadieniais darbo diena prasideda nuo 8.00 iki 16.36 val.  

88.3.2. pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 13.00 val. 

89. Suminė darbo laiko apskaita taikoma Centro darbuotojams, kurių darbo funkcijos  

susijusios su socialinių paslaugų teikimu įstaigoje apgyvendintiems asmenims.  

90. Laikino apgyvendinimo  padalinyje socialinio darbuotojo padėjėjai teikiantys laikino 

apgyvendinimo paslaugas dirba slenkančiu grafiku, pagal suminę darbo laiko apskaitą. 

91. Pagal suminę laiko apskaitą dirbančių darbuotojų apskaitinio laikotarpio pradžia sutampa 

su kalendorinių metų pradžia.  

92. Apskaitinio laikotarpio trukmė  – 3 mėnesiai.  

93. Maksimali dienos (pamainos) trukmė iki 24 valandų per parą.  

94. Vidutinis darbo laikas per 7 dienų laikotarpį neturi viršyti 48 valandų, o poilsio tarp darbo 

dienų laikas privalo būti ne trumpesnis kaip 24 valandos. 

95. Darbo (pamainų) grafikai turi būti sudaromi taip, kad nepažeistų maksimaliojo 

penkiasdešimt dviejų valandų per kiekvieną septynių dienų laikotarpį laiko, netaikant šios taisyklės 

darbui pagal susitarimą dėl papildomo darbo ir budėjimui.  

96. Darbo (pamainų) grafikai pranešami darbuotojams ne vėliau kaip prieš septynias dienas 

iki jų įsigaliojimo. Jie gali būti keičiami tik nuo darbdavio valios nepriklausančiais atvejais, įspėjus 

darbuotoją prieš dvi darbo dienas.  

97. Darbo (pamainų) grafikus tvirtina administracija, darbo (pamainų) grafikų derinimo 

tvarką suderinusi su darbo taryba. 

98. Darbuotojams pailsėti ir pavalgyti suteikiama ne trumpesnė kaip 45 minučių ir ne ilgesnė 

kaip 2 valandų pertrauka, jos metu darbuotojai turi teisę palikti savo darbo vietą. Tais atvejais, kai 

pamainoje dirba vienas darbuotojas, ši pertrauka nesuteikiama, sudaroma galimybė pavalgyti darbo 

vietoje.  

99. Konkretus darbo valandų skaičius, reikalingas darbuotojų funkcijoms atlikti ir teisėms  

įgyvendinti, yra nustatomas darbo sutartyse.  

100. Šventinių dienų išvakarėse darbo laikas trumpinamas viena valanda, išskyrus pagal 

sutrumpintą darbo laiko normą dirbančius darbuotojus  (slaugos specialistus). 

101. Vykdant komandinį darbą su kitomis tarnybomis, esant reikalui galima taikyti lankstų  

darbo metodą, t. y. pakeičiant darbo laiką.  

102. Lankstus darbo grafikas, nuotolinio darbo arba individualaus darbo laiko režimas 

darbuotojams gali būti nustatomas atsižvelgiant į darbuotojo prašymą, kai nurodytos priežastys yra 

objektyvios ir pagrįstos, taip pat į įmonės galimybes ir efektyvaus darbo užtikrinimą. 

103. Darbuotojams, dirbantiems papildomas pareigas ar papildomą darbą sudaromi 

individualūs darbo grafikai, nurodant kasdieninį darbo laiką savaitės dienomis ir valandomis.  

104. Darbo laikas, įskaitant viršvalandžius ir darbą pagal susitarimą dėl papildomo darbo, 

per darbo dieną (pamainą) negali būti ilgesnis kaip dvylika valandų, neįskaitant pietų pertraukos, ir 

šešiasdešimt valandų per kiekvieną septynių dienų laikotarpį. 

105. Dirbęs poilsio dieną darbuotojas raštu prašo, kad per tą patį ar artimiausią mėnesį jam 

būtų suteikta poilsio diena tokios pat trukmės kaip dirbta diena arba darbuotojo pageidavimu šis 

poilsio laikas gali būti pridedamas prie kasmetinių atostogų.  

106. Šaliu susitarimu atskiru direktoriaus įsakymu gali būti nustatytas ne visos dienos ar 

darbo savaitės laikas, atskiras darbuotojo darbo grafikas, darbuotojui dirbančiam projekte, gali būti 

nustatomas valandinis darbo laiko režimas pagal patvirtintą grafiką. 

107. Darbo laiko apskaita tvarkoma darbdavio patvirtintos formos darbo laiko apskaitos 

žiniaraščiuose, kurie gali būti pildomi ir saugomi elektroniniu būdu. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis 

pildomas kiekvieną dieną. 



108. Darbuotojas, negalintis atvykti į darbą nustatytu laiku arba vėluojantis į darbą, arba visai 

negalintis atvykti į darbą, privalo apie tai pranešti savo tiesioginiam vadovui ir nurodyti vėlavimo ar 

neatvykimo priežastis.  

109. Jeigu darbuotojas apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti pats, tai 

gali padaryti kiti asmenys.  

110. Kai neatvykstama į darbą dėl ligos, privaloma kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą ir 

pranešti Centro darbuotojui, atsakingam už personalo dokumentacijos tvarkymą pirmąją 

nedarbingumo dieną taip pat ir apie nedarbingumo pratęsimą. 

111. Darbuotojai, palikdami darbo vietą įstaigoje ar asmens namuose darbo tikslais, turi apie 

tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę.  

112. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, darbuotojai turi gauti Centro vadovo ar tiesioginio 

savo vadovo sutikimą.  

113. Darbuotojai, auginantys vaikus, Darbo kodekso nustatyta tvarka turi teisę į papildomą 

poilsio laiką.  

114. Esant rimtoms priežastims, Centro vadovas turi teisę išleisti darbuotoją iš darbo ne 

ilgiau kaip vieną darbo dieną, užtikrindamas, kad darbuotojas jam pavestas užduotis atliks kitu su 

tiesioginiu vadovu suderintu atitinkamos trukmės laiku. 

115. Konkretus darbo valandų skaičius, reikalingas darbuotojų funkcijoms atlikti ir teisėms  

įgyvendinti, yra nustatomas darbo sutartyse.  

116. Darbo grafiką galima koreguoti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos galiojančių teisės 

aktų pakeitimą.  

117. Paskirti asmenys organizuoja darbuotojų darbo laiko apskaitos vedimą, atsako už joje  

pateiktų duomenų teisingumą.  

118. Darbo laiko nežymėjimas arba žinomai klaidingas jo žymėjimas darbo laiko apskaitos 

žiniaraštyje, užtraukia darbdaviui administracinę atsakomybę Lietuvos Respublikos Administracinių 

teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka.  

 

X. DARBUOTOJŲ ATOSTOGOS  

 

119. Centro direktoriui kasmetinių atostogų grafiką tvirtina ir atostogas suteikia Zarasų  

rajono savivaldybės meras. 

120. Centro darbuotojų atostogų grafikas sudaromas kiekvieniems kalendoriniams metams,  

ne vėliau, kaip iki einamųjų metų kovo  31 d. ir patvirtinamas Centro direktoriaus įsakymu.  

121. Atostogos suteikiamos darbuotojo prašymu ir įforminamos Centro  vadovo įsakymu.  

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

darbo pagal darbo sutartį pradžios. Kasmetinės atostogos turi būti suteikiamos bent kartą per darbo 

metus. Šalių susitarimu kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis, tačiau viena iš jų negali 

būti trumpesnė nei 10 darbo dienų. 

123. Sveikatos priežiūros specialistams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas, kartu  

su jais dirbantiems darbuotojams, kurie tiesiogiai aptarnauja pacientus arba dirba tomis pačiomis 

sąlygomis, – 26 darbo dienos (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) arba 31 darbo diena (jeigu 

dirbama 6 darbo dienas per savaitę).  

124. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnio 1 dalimi, socialinių  

paslaugų srities darbuotojams, dirbantiems socialinių paslaugų srityje (pagal pareigybės aprašymą) 

su socialinės rizikos suaugusiais asmenimis, socialinės rizikos šeimomis, asmenimis, turinčiais proto 

ar psichinę negalią, ir darbuotojai, dirbantys socialinių paslaugų srityje ir teikiantys socialines 

paslaugas asmens namuose (pagal pareigybės aprašymą), – 25 darbo dienos (jeigu dirbama 5 darbo 

dienas per savaitę).  

125. Kitų darbuotojų kasmetinių atostogų trukmė – 20 darbo dienų.  

126. Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki 

dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo 

laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, – dvi 



dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant 

darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. 

127. Einamaisiais metais darbuotojas turi išnaudoti visas kasmetinių atostogų dienas, kurios 

yra numatytos atostogų grafike, išskyrus tuos atvejus, kai darbuotojas ilgai sirgo ir nebuvo galimybių 

suteikti jam atostogas einamaisiais metais ir kitais atvejais.  

128. Piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokama, nutraukiant 

darbo sutartį, ne daugiau kaip už trejų darbo metų nepanaudotas kasmetines atostogas.  

129. Jeigu darbuotojas pageidauja, kad būtų pakeistas kasmetinių atostogų laikas, ne vėliau 

kaip 14 kalendorinių dienų iki atostogų pradžios, turi pateikti prašymą dėl atostogų grafiko pakeitimo.  

130. Centro socialines paslaugas ir kitus išteklius administruojantiems darbuotojams 

rekomenduojama kasmetines atostogas dalinti bent į dvi dalis.  

131. Darbuotojų prašymu arba sutikimu nepanaudotų kasmetinių atostogų dalis gali būti 

perkeliama arba pridedama prie kitų darbo metų kasmetinių atostogų.  

132. Atostoginiai išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų 

pradžią. 

133. Darbuotojo atskiru prašymu, suteikus kasmetines atostogas, atostoginiai mokami 

įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. 

134. Nemokamos atostogos suteikiamos Darbo kodekso nustatytais atvejais ir tvarka. Jų 

trukmė negali būti ilgesnė nei nustatyta Darbo kodekse.  

135. Ilgiau negu vieną darbo dieną trunkančios nemokamos atostogos gali būti suteikiamos 

darbuotojo prašymu ir su darbdavio sutikimu. Raštiškas prašymas turi būti pateikiamas ne vėliau nei 

prieš 1 darbo dieną.  

136. Darbo dienos metu darbuotojo prašymu ir darbdavio sutikimu suteikiamas nemokamas 

laisvas laikas darbuotojo asmeniniams poreikiams tenkinti.  

137. Tikslinės ir mokymosi atostogos suteikiamos Darbo kodekso nustatytais atvejais ir 

tvarka. 

138. Atostogų metu dirbti tiesioginį darbą draudžiama, išskyrus atvejus, kai darbuotojas 

nustatyta tvarka atšaukiamas iš atostogų.  

139. Centro direktorius, esant rimtoms priežastims (mirus artimam žmogui, staiga 

sunegalavus ar kt.) gali darbuotoją išleisti iš darbo ne ilgiau kaip 3 darbo dienas. 

 

XI.  DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMAS 

 

140. Centro direktorius nustato ir patvirtina pareigybių sąrašą, skaičių ir konkrečius 

tarnybinių atlyginimų koeficientus, neviršydamas Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu 

nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus.  

141. Pareigybių tarnybinio atlyginimo koeficientai nustatomi tik Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu ir kitais teisės aktais nustatytų dydžių ribose. 

142. Centro direktorius konkrečius darbuotojų tarnybinio atlyginimo koeficientus ar 

valandinį darbo atlygį nustato atsižvelgdamas į darbo pobūdį, kvalifikaciją, nustatyto darbo 

užmokesčio fondo ribose. Darbuotojams darbo užmokestis mokamas Centre nustatyta tvarka.  

143. Darbo užmokesčio mokėjimo tvarka ir dydis aptariamas darbo sutartyje. Darbo 

užmokestis skaičiuojamas įstatymų ir Vyriausybės nutarimu nustatyta tvarka. 

144. Darbo apmokėjimo sąlygos be raštiško darbuotojo sutikimo gali keistis tik tuo atveju, 

kai įstatymais, Vyriausybės nutarimais ar kitais teisės aktais keičiamas įstaigos darbuotojų kategorijos 

darbo apmokėjimas. Keičiant darbo sąlygas, darbo užmokestis gali būti sumažinamas tik darbuotojui 

raštiškai sutikus. 

145. Centro darbuotojų darbo užmokestį  sudaro pastovioji ir kintama dalis. Kintama dalis 

yra nustatoma, įvertinus darbuotojo veiklą už praėjusius metus.  

146. Centro darbuotojų  dirbančių pagal darbo sutartis, pareiginės algos kintamoji dalis 

nustatoma pagal Centre  patvirtintą darbo apmokėjimo sistemą ir priklauso nuo praėjusių metų veiklos 



vertinimo rezultatų, atsižvelgiant į darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, nustatytas metines 

užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius. 

147. Darbo užmokestis pervedamas į asmenines darbuotojų sąskaitas darbuotojo 

pasirinktame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke vieną kartą per mėnesį. Darbuotojas privalo 

turėti pasirinkto banko mokėjimo kortelę.  

148. Duomenys apie atskiro darbuotojo darbo užmokestį teikiami ar skelbiami tik įstatymų 

nustatytais atvejais arba su darbuotojo sutikimu. 

149. Neviršijant Centro skirto darbo užmokesčio fondo, atskiru vadovo įsakymu 

darbuotojams gali būti skiriami ir mokamos teisės aktų nustatyta tvarka priemokos, premijos. 

150. Priemokos mokamos už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant 

pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės, ar už 

papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą 

gali siekti iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Priemokų ir pareiginės algos 

kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. 

Konkrečius priemokų dydžius darbuotojams nustato Centro direktorius įsakymu.  

151. Priemoka skiriama terminuotai, nurodant konkretų terminą, bet ne ilgiau kaip iki 

kalendorinių metų pabaigos. Jei priemoka skiriama už papildomų pareigų ar užduočių vykdymą 

nenustatytų pareigybės aprašyme, būtina nurodyti, už kokias papildomas pareigas ar užduotis ji 

skiriama, o jei už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų (pareigų) vykdymą – už kokį laikotarpį ir 

kokias laikinai nesančių darbuotojų funkcijas (pareigas) pavesta vykdyti darbuotojui.  

152. Priemoka už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų (pareigų) vykdymą, už papildomų 

pareigų ar užduočių vykdymą gali būti mažinama arba panaikinama Centro direktoriaus įsakymu, 

jeigu pablogėja asmens darbo rezultatai arba jis neatlieka papildomų pareigų ar darbų (užduočių), už 

kurias priemoka buvo skirta. 

153. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant 

nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų Centro darbuotojams mokama Lietuvos Respublikos darbo 

kodekso nustatyta tvarka.  

154. Centro darbuotojams ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos 

premijos, atlikus vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis.  

155. Taip pat ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos premijos, įvertinus 

labai gerai biudžetinės įstaigos darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą.  

156. Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies 

dydžio. Jos skiriamos neviršijant biudžetinei įstaigai darbo užmokesčiui skirtų lėšų.  

157. Konkrečius premijų dydžius darbuotojams  nustato Centro direktorius. 

158. Įstaigos darbuotojams, materialinių pašalpų mokėjimo sąlygas reglamentuoja Lietuvos 

Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas. 

Pareiginis atlyginimas negali būti mažesnis už Lietuvos Respublikoje patvirtintą minimalų mėnesinį 

atlyginimą (MMA) ir minimalųjį valandinį atlygį. 

159. Išskaitos iš darbo užmokesčio daromos pagal DK 150 str. 

 

XII. DARBUOTOJŲ SKATINIMAS, DRAUSMINĖS NUOBAUDOS 

 

160. Už gerą darbo (pareigų) vykdymą, Centro veiklos efektyvumo didinimą, iniciatyvą ir  

nuovokumą, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą bei svarbių pavedimų įvykdymą darbuotojai gali būti 

taikomos šios skatinimo priemonės:  

160.1. padėka (Centro direktoriaus);  

160.2. vienkartinė piniginė išmoka;  

160.3. siuntimas tobulintis pirmumo teise Centro lėšomis;  

160.4. už ypatingus nuopelnus įstatymų nustatyta tvarka gali būti teikiamos darbuotojų 

kandidatūros kitų institucijų apdovanojimams gauti.  

161. Visos išvardytos skatinimo priemonės yra įforminamos direktoriaus įsakymu.  



162. Darbo drausmės pažeidimas yra darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų 

vykdymas dėl darbuotojo kaltės.  

163. Darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį be įspėjimo ir nemokėti išeitinės išmokos,  

jeigu darbuotojas dėl savo kaltės nevykdo pareigų, kurias nustato darbo teisės normos ar darbo 

sutartis.   

164. Priežastis nutraukti darbo sutartį gali būti:  

164.1. šiurkštus darbuotojo darbo pareigų pažeidimas;  

164.2. per paskutinius dvylika mėnesių darbuotojo padarytas antras toks pat darbo pareigų 

pažeidimas.  

165. Prieš priimdamas sprendimą nutraukti darbo sutartį, darbdavys turi teisę pareikalauti 

darbuotojo rašytinio paaiškinimo, išskyrus atvejus, kai darbuotojas per darbdavio nustatytą laikotarpį 

šio paaiškinimo nepateikia. 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.   

166. Sprendimą nutraukti darbo sutartį dėl darbuotojo padaryto pažeidimo darbdavys priima 

įvertinęs pažeidimo ar pažeidimų sunkumą ir padarinius, padarymo aplinkybes, darbuotojo kaltę, 

priežastinį ryšį tarp darbuotojo veikos ir atsiradusių padarinių, jo elgesį ir darbo rezultatus iki 

pažeidimo ar pažeidimų padarymo.   

167. Sprendimą nutraukti darbo sutartį dėl darbuotojo padaryto pažeidimo darbdavys gali 

priimti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pažeidimo paaiškėjimo ir ne vėliau kaip per šešis 

mėnesius nuo jo padarymo dienos. Pastarasis terminas pratęsiamas iki dvejų metų, jeigu darbuotojo 

padarytas pažeidimas paaiškėja atlikus auditą, inventorizaciją ar veiklos patikrinimą. 

 

XIII.  KOMANDIRUOTĖS 

 

168. Darbuotojų išvykimai iš darbo vietos nelaikomi komandiruote, jeigu vykstama į Zarasų 

rajono savivaldybėje ar Vilniaus mieste esančias įstaigas, ar pas privačius asmenis ir išvykimai yra 

susiję su tiesioginiu pareigų vykdymu, o išvykimo laikas neviršija nustatyto dienos darbo laiko.  

169. Išvykstantys darbuotojai išvykimą žodžiu suderina su direktoriumi.  

170. Išvykti į komandiruotę galima Centro direktoriaus pavedimu arba darbuotojo prašymu. 

Siuntimas į komandiruotę įforminamas Centro direktoriaus įsakymu.  

171. Įsakymas dėl komandiruotės turi būti užregistruotas ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo 

dieną iki išvykimo į komandiruotę dienos.  

172. Išlaidos, susijusios su tarnybinėmis komandiruotėmis, apmokamos vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Tarnybinių komandiruočių išlaidų 

apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklėmis.  

173. Darbuotojas, grįžęs iš komandiruotės, pateikia Centro vyr. buhalteriui avansinę 

apyskaitą ir pasiektus rezultatus, kur prie kiekvieno pateikto punkto turi būti išlaidas pateisinantis 

dokumentas, atitinkantis visus buhalterinės apskaitos reikalavimus.  

174. Darbuotojas, grįžęs iš komandiruotės, parengia trumpą ataskaitą (raštu) apie nuveiktą 

darbą ir pasiektus rezultatus, su ja supažindina direktorių.  

 

XIV. DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

 

175. Darbuotojas, pasiųstas kelti kvalifikaciją, grįžęs iš mokymų, privalo darbuotojui, 

atsakingam už personalo dokumentacijos tvarkymą, pateikti mokymų pažymėjimo kopiją, kuri 

segama į darbuotojo asmens bylą.  

176. Darbuotojai, pasiųsti mokytis ar kelti kvalifikaciją, privalo lankyti visus užsiėmimus 

nuo pradžios iki pabaigos.  

177. Darbuotojai taip pat gali kelti kvalifikaciją savo iniciatyva, ant jų prašymų leisti į 

mokymus Centro direktorius užrašo rezoliuciją (leisti ar ne).  



178. Jeigu Centrui pateikti kvietimai dalyvauti mokymuose kuriuos organizuoja institucijos, 

įstaigos ar kitos organizacijos, ant šio kvietimo Centro direktorius užrašo rezoliuciją ir nurodo, leisti 

ar neleisti darbuotojams dalyvauti mokymuose bei kurie specialistai yra siunčiami į mokymus.  

179. Darbuotojų siuntimas mokytis ir kelti kvalifikaciją įforminamas Centro direktoriaus 

įsakymu.  

 

XV.  DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS GARANTIJOS 

 

180. Kiekvienam darbuotojui privalo būti sudarytos saugios ir sveikos darbo sąlygos, 

neatsižvelgiant į įstaigos veiklos rūšį, darbo sutarties rūšį, darbo vietą, darbo aplinką, darbo pobūdį, 

darbo dienos ar paslaugų teikimo trukmę, darbuotojo pilietybę, rasę, tautybę, lytį, seksualinę 

orientaciją, amžių, socialinę kilmę, politinius ar religinius įsitikinimus bei kitus reikalavimus, 

nustatytus Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme.  

181. Dėl saugių ir sveikų darbo sąlygų sudarymo darbuotojas turi teisę kreiptis į ZRSPC 

vadovą, tiesioginį padalinio vadovą ar kitą darbdavio įgaliotą asmenį, Valstybinę darbo inspekciją 

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar kitas valstybės institucijas, teikdamas pasiūlymus ar 

reikalaudamas, kad būtų sudarytos saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos.  

182. Centro vadovo pareiga – sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas 

darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais. Darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės 

finansuojamos Centro lėšomis.  

183. Centro vadovas, siekdamas užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, paskiria darbuotoją 

saugos ir sveikatos klausimams (paprastai – tai specialistas personalo valdymo klausimams). Paskirto 

darbuotojo saugos ir sveikatos klausimams funkcijas, teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos 

Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų nuostatai, kuriuos tvirtina Socialinės apsaugos ir darbo 

ir sveikatos apsaugos ministrai.  

184. Centro vadovo paskirtas asmuo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimams rengia 

pasiūlymus prevencinėms priemonėms, koordinuoja tokių priemonių įgyvendinimą, kontroliuoja 

kaip įstaigos darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų ir už savo darbą atsiskaito 

tiesiogiai įstaigos vadovui.  

185. Centro veikla, ypatingai socialinių (slaugos) paslaugų teikimas kliento namuose, 

susijusi su rizika darbuotojų saugai ir sveikatai. Tiesioginiai paslaugų teikėjai (socialinio darbuotojo 

padėjėjai ir slaugytojo padėjėjai) turi realią riziką užsikrėsti pavojingomis ir ypač pavojingomis 

užkrečiamomis ligomis, kurios nurodytos Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų sąraše, 

patvirtintame Sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 278 ir kuriomis serga 

arba įtariami sergant, arba yra šių ligų nešiotojai paslaugų gavėjai (būsimi paslaugų gavėjai).  

186. Atsižvelgdamas į Centro veiklos ypatumus ir bet kokią riziką darbuotojų saugai ir 

sveikatai, įstaigos vadovas ją svarsto su darbuotoju saugai ir sveikatai bei visais įstaigos darbuotojais, 

ypatingai su tais, kurių darbo vieta yra kliento namuose, ir įvertina profesinę riziką. Tuo atveju, kai 

ne nuo darbuotojo priklausančių priežasčių yra realus pavojus darbuotojo sveikatai ir (ar) gyvybei, 

darbuotojas turi teisę atsisakyti dirbti dėl galimo pavojaus savo sveikatai.  

187. Kai darbo aplinka kliento namuose yra kenksminga ir (ar) pavojinga, įstaigos vadovas, 

siekdamas apsaugoti darbuotojus nuo pavojaus jų saugai ir sveikatai turi teisę priimti sprendimą:  

187.1.  sustabdyti socialinių (slaugos) namuose paslaugų teikimą;  

187.2.  neteikti naujam klientui socialinių (slaugos) paslaugų asmens namuose.  

188. Jeigu egzistuoja galima grėsmė darbuotojų saugai, sveikatai ir (ar) gyvybei, atliekamas 

darbo vietos rizikos vertinimas vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ir Sveikatos apsaugos 

ministrų 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A1-457/V-961 „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų 

nuostatų patvirtinimo“. Rizika vertinama organizuojant ir (ar) pradedant socialinių (slaugos) paslaugų 

(įstaigoje ar kliento namuose) teikimą.  

189. Rizikos vertinimą organizuoja Centro vadovas ar jo įgaliotas asmuo darbuotojų saugai 

ir sveikatai.  



190. Rizikos vertinimas atliekamas dalyvaujant darbuotojams, surenkama ir apibendrinama 

informacija apie visus įvykius ir rizikos veiksnius (asmens buities ir gyvenimo sąlygas, jų 

tinkamumą/netinkamumą socialinių/slaugos paslaugų teikimui, asmens sergamumą ir ligas, 

incidentus, pavojingas situacijas ir pan.), esamus ir (ar) galinčius atsirasti jų darbo vietose, 

išanalizuojami pateikti dokumentai, vadovaujamasi darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais teisės 

aktais.  

191. Centro rizikos dydžiui apibūdinti gali naudoti savo vertinimo (kriterijus). Atsižvelgiant 

į nustatytą rizikos dydį, Centro vadovas priima sprendimą dėl rizikos priimtinumo, t. y. 

nusprendžiama, ar rizika priimtina, toleruotina ar nepriimtina. Tokiu atveju gali būti užpildoma 

profesinės rizikos dydžio ir priimtinumo nustatymo lentelė.  

192. Esant nepriimtinai rizikai, dirbti toje darbo vietoje (asmens namuose) draudžiama. 

Centro vadovas ar jo įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai nedelsdamas informuoja 

savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ir asmenį ar jo artimuosius.  

193. Esant toleruotinai rizikai, numatomos priemonės rizikai pašalinti ar sumažinti, prioriteto 

tvarka surašomi rizikos veiksniai, jų šalinimo ir mažinimo priemonės.  

194. Rizikos vertinimai turi būti įforminami protokolais ar atliekamas atvejo (problemos 

sprendimo) aprašymas ir pasirašyti juos atlikusių asmenų. Esant reikalui, gali būti užpildomas įstaigos 

pasirinktas rizikos įvertinimo dokumentas ar rizikos įvertinimo kortelė.  

195. Darbuotojai privalo atlikti sveikatos patikrinimą pagal Centro patvirtintą sveikatos 

patikrinimo grafiką.  

196. Centro vadovas sudaro sąlygas pasitikrinti sveikatą darbuotojų darbo laiku ir suteikti 

pakankamai laiko.  

197. Centro vadovas, įvertinęs pavojų darbuotojui užsikrėsti užkrečiamąja liga, sudaro 

Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. V-716 privalomą skiepijamų 

darbdavio lėšomis darbuotojų sąrašą.  

 

XVI. EKSTREMALIOS SITUACIJOS 

 

198. Įvykus nelaimingam įvykiui darbe, nedelsiant būtina pranešti tiesioginiam vadovui, 

Centro direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, kreiptis į gydymo įstaigą, o reikalui esant , iškviesti 

greitąją medicinos pagalbos tarnybą ir iki tyrimo pradžios išsaugoti įvykio darbe vietą ir įrenginių 

būklę tokius,  kokie jie buvo įvykio darbe metu, jei tai nekelia pavojaus aplinkinių asmenų gyvybei 

ir sveikatai. 

199. Įvykus nelaimingam atsitikimui pakeliui į darbą ar iš darbo, reikia nedelsiant pačiam 

arba per kitą asmenį pranešti tiesioginiam vadovui, Centro direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui apie 

atsitikimą ir jo aplinkybes. Įvykus incidentui , reikia nedelsiant pranešti savo tiesioginiam vadovui. 

200. Centro  incidentai tiriami kaip ir lengvi nelaimingi atsitikimai darbe ir juos tiria Centro 

direktoriaus įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu patvirtinta dvišalė komisija, sudaryta iš 

darbdavio atstovo (-ų),  kurį (-iuos) skiria Centro direktorius, ir darbuotojo atstovo (-ų)  saugai ir 

sveikatai. 

201. Incidentas turi būti ištirtas per 10 darbo dienų nuo įvykio. Ištyrus incidentą, surašomas 

laisvos formos aktas. Incidento tyrimo akte nurodomos aplinkybės ir priežastys surašomos laisvo 

formos aktas. Atliekant incidento tyrimą, gali dalyvauti ir nukentėjęs darbuotojas. 

202. Incidentai registruojami įmonės Nelaimingų atsitikimų darbe, incidentų ir nelaimingų 

atsitikimų darbe aktų registravimo žurnale. 

203. Centro incidentų laisvos formos aktai ir tyrimo medžiaga saugomi 3 metus. Kilus 

gaisrui, reikia kviesti ugniagesius gelbėtojus 112 - bendruoju pagalbos telefonu. Informuoti visus 

dirbančius apie kilusį gaisrą ir organizuoti jų evakuaciją, turimomis gaisro gesinimo priemonėmis 

gesinti gaisrą, nedelsiant informuoti tiesioginį vadovą , Centro direktorių ar jo įgaliotą asmenį, kilus 

sveikatos ar gyvybės pavojui, išeiti iš pavojingos zonos, pagal Centro sudarytą evakavimo planą, 

darbuotojas privalo mokėti naudotis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis. 



204. Įvykus avarijai, išeiti iš pavojaus zonos ir nedelsiant informuoti tiesioginį vadovą, 

Centro direktorių ar jo įgaliotą asmenį. 

205. Kilus apiplėšimo grėsmei, visomis pastangomis užtikrinti žmonių, esančių Centro 

patalpose, saugumą. Taip pat visomis priemonėmis apsaugoti Centro turtą. 

 

XVII.  MATERIALINĖS ATSAKOMYBĖS SUTARTIS 

 

206. Už Centrui padarytą materialinę žalą, einant darbines pareigas, darbuotojas yra 

materialiai atsakingas vadovaujantis galiojančiu darbo kodeksu.  

207. Padaręs žalą darbuotojas gali savo noru atlyginti ją visą arba dalimis.  

208. Ne didesnę kaip vidutinis darbo užmokestis žalą darbuotojas atlygina Centro 

direktoriaus įsakymu. Įsakymas turi būti parengtas ne vėliau kaip per dvi savaites nuo tos dienos, kai 

paaiškėjo darbuotojo padaryta žala.  

209. Jeigu darbuotojas nesutinka su išskaita arba jos dydžiu, darbo ginčas pagal jo 

pareiškimą nagrinėjamas įstatymų nustatyta tvarka. Kitais atvejais žala atlyginama Centro 

administracijai pateikiant ieškinį teisme.  

210. Teismo tvarka materialinė žala iš Centro direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo 

išieškoma tada, kai pareiškia ieškinį aukštesnis pagal pavaldumą organas arba prokuroro pareiškimu.  

 

XVIII. DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS, ADMINISTRACIJOS PAREIGOS 

 

211. Darbuotojų teisės ir pareigos. 

212. Darbuotojai turi teisę:  

212.1. turėti tinkamas darbo sąlygas ir darbo užduotims atlikti bei socialinėms (slaugos) 

paslaugoms teikti reikalingas priemones;  

212.2. gauti pareigybinėms funkcijoms vykdyti reikalingą informaciją;  

212.3. įtraukti į socialinių (slaugos) paslaugų teikimą kliento artimuosius ar kitus asmenis, 

kurie prižiūri klientą;  

212.4. atsisakyti teikti socialines (slaugos) paslaugas, jei tai prieštarauja socialinio darbo 

(slaugos) profesinės etikos principams arba kelia realų pavojų kliento ar darbuotojo saugai, sveikatai 

ir (ar) gyvybei;  

212.5. atsisakyti vykdyti užduotį ar pavedimą, jeigu tai prieštarauja teisės aktams ir šioms 

Taisyklėms;  

212.6. teikti Centro direktoriui tarnybinius pranešimus, siūlymus ar kitą rašytinę informaciją 

dėl socialinių (slaugos) paslaugų teikimo prieinamumo ir kokybės, darbo organizavimo ir sąlygų 

gerinimo;  

212.7. reikšti savo pretenzijas tiesiogiai darbdaviui ar kreiptis į darbo ginčų komisiją ar 

teismą;  

212.8. mokytis ar tęsti studijas aukštojoje mokymo įstaigoje ir nustatyta tvarka kelti 

kvalifikaciją;  

212.9. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauti klientams, jų šeimos nariams, bendruomenei ir 

ginti jų interesus, susijusius su socialine gerove ar sveikatos priežiūra;  

212.10. turėti kitų teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Zarasų rajono 

savivaldybės norminiuose dokumentuose.  

213. Darbuotojai privalo:  

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

kitus teisės aktus, Zarasų rajono savivaldybės institucijų sprendimus, Centro direktoriaus įsakymus, 

pavedimus, užduotis bei įpareigojimus, jeigu jie neprieštarauja įstatymams;  

214.2. stebėti įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su jų pareigų atlikimu, pakeitimus;  

214.3. laikytis darbo drausmės, nustatytų darbo valandų, ir šių Taisyklių reikalavimų;  

214.4. kvalifikuotai ir kokybiškai teikti socialines (slaugos) paslaugas pagal savo 

kompetenciją ; 



214.5. įstaigoje ir asmens namuose, nepriekaištingai atlikti savo tiesiogines pareigas;  

214.6. informuoti Centro administraciją apie galimą socialinių (slaugos) paslaugų poreikį ir 

inicijuoti šių paslaugų teikimą, taip pat laiku informuoti apie kliento sveikatos būklės ir socialinės 

situacijos pokyčius bei kitas atsiradusias problemas;  

214.7. teikti lankytojams, paslaugų gavėjams ir kitiems asmenims tik teisingą informaciją;  

214.8. pildyti socialinių (slaugos) paslaugų dokumentus, teikti duomenis ir kitus 

privalomosios atskaitomybės dokumentus Centro administracijai, tiesioginiam pagal darbo 

organizavimą vadovui;  

214.9. bendradarbiauti su kitų socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigų bei kitų 

institucijų specialistais, socialiniais darbuotojais seniūnijose Centro veiklos klausimais;  

214.10. mokyti klientus ir jų artimuosius sveikos gyvensenos, sveikatos tausojimo bei 

ugdymo šeimose ir bendruomenėje;  

214.11. saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų sveikatai, mokėti saugiai dirbti;  

214.12. kas 2 (dvejus) metus pagal Centro direktoriaus patvirtintą darbuotojų sveikatos 

tikrinimo grafiką tikrintis sveikatą;  

214.13. vykdyti darbo saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimus, laikytis elektrosaugos 

reikalavimų: nepalikti be priežiūros įjungtų virdulių, šildytuvų, kavos aparatų ir kitų prietaisų, 

nesinaudoti sugadintais elektros prietaisais ar su neizoliuotais elektros laidais, taupyti elektros ir 

šiluminę energiją;  

214.14. tausoti Centro turtą, palaikyti švarą ir tvarką savo darbo vietoje;  

214.15. imtis priemonių skubiam sąlygų, trukdančių ir apsunkinančių normalų darbą,  

pašalinimui, apie įvykį nedelsiant informuoti Centro administraciją ir atitinkamas tarnybas;  

214.16. laikytis nustatytos materialinių vertybių ir dokumentų saugojimo tvarkos;  

214.17. laikytis socialinio darbuotojo (slaugytojo) profesinės etikos principų, gerbti kliento  

teises ir jų nepažeisti;  

214.18. perduoti informaciją apie smurtą šeimoje ar įtariamą gresiantį smurtą kliento 

atžvilgiu, lygių galimybių diskriminavimą;  

214.19. darbuotojui, kuriam pagal jo pareigas ir darbinių funkcijų vykdymą prieinami asmens 

duomenys, juos rinkti, tvarkyti ir saugoti tiksliai, sąžiningai, teisėtai bei griežtai laikytis Lietuvos 

Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų ir konfidencialumo bei užtikrinti, 

kad ši informacija netaptų prieinama kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims;  

214.20. atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Zarasų rajono norminiuose 

dokumentuose nustatytas pareigas.  

215.Darbuotojams draudžiama:  

   215.1. patikėti savo darbą (pareigas) ar jų vykdymą kitam darbuotojui ar kitam asmeniui 

(šeimos nariui) ar atlikti darbus, nesusijusius su darbo užduotimi;  

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

netikslius, neaiškius ar su pareigomis nesusijusius reikalavimus;  

215.3. naudotis Centro turtu ne darbo reikalams;  

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

interesų nesuderinamumo;  

215.5. atvykti į darbą neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių ar kitų toksinių medžiagų;  

215.6. darbo telefonu, darbo elektroninio pašto adresu, faksu skelbti informaciją, kuri yra 

nesusijusi su tiesioginėmis pareigomis ir Centro veikla. Skelbti viešai (internete, spaudoje ir pan.) 

darbo telefono numerį, fakso numerį, darbo elektroninio pašto adresą veiklai nesusijusiai su Centro 

veikla ir tiesioginėmis darbuotojo pareigomis. 

216. Darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros 

energiją ir kitus materialinius Centro išteklius. 

217. Darbuotojai gali naudotis Centro elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine 

įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis tik su darbu susijusiais tikslais. 

218. Išeidami iš darbo darbuotojai privalo sutvarkyti savo darbo vietą, išjungti kompiuterius, 

šviestuvus, uždaryti langus ir užrakinti duris. 



219. Darbuotojai privalo laikytis darbo ir gaisrinės saugos instrukcijų, nedirbti su techniškai 

netvarkingomis darbo priemonėmis. Apie pastebėtus pažeidimus, galimą pavojų darbuotojams ar 

Centro veiklai, įvertinę būtinybę, darbuotojai nedelsdami turi pranešti atsakingam asmeniui, jei jo 

nėra – ūkvedžiui.  

 

XIX. ADMINISTRACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS 

 

220. Centro administracija turi teisę:  

220.1. leisti įsakymus dėl veiklos efektyvaus organizavimo, darbo drausmės, darbuotojų 

saugos ir sveikatos reikalavimų ir kt. darbo organizavimo klausimais;  

220.2. reikalauti, kad darbuotojai vykdytų jiems privalomų norminių dokumentų 

reikalavimus, dirbdami rūpintųsi savo ir kitų darbuotojų sauga ir sveikata, laikytųsi darbo tvarkos 

taisyklių, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatytų darbo ir poilsio laiko normų;  

220.3. darbuotojams, pažeidusiems darbo tvarkos taisykles, saugos ir sveikatos reikalavimus, 

skirti drausmines nuobaudas, įstatymu nustatyta tvarka reikalauti atlyginti pažeidimu padarytą žalą 

įstaigai;  

220.4. pavesti padalinių vadovams ir kitiems darbuotojams teikti siūlymus darbo 

organizavimo tobulinimo, saugesnių ir sveikesnių darbo sąlygų sudarymo klausimais, negu yra 

numatyta įstaigos veiklos dokumentuose.  

221. Centro administracija privalo:  

221.1. užtikrinti darbuotojams saugias darbo sąlygas (darbo vietą, darbo aplinką, darbo 

pobūdį ir kitas aplinkybes, turinčias tiesioginę įtaką darbuotojo savijautai, saugai ir sveikatai);  

221.2. gerinti darbo sąlygas, laikytis reikalavimų dėl tinkamai įrengtų darbo vietų, kabinetų 

apšvietimo ir pan.;  

221.3. diegti darbuotojams sveikatinimo priemones, užkertančias kelią nelaimingiems 

atsitikimams, traumoms darbe;  

221.4. nuolat kontroliuoti, kaip darbuotojai laikosi visų darbo saugos instrukcijų, sanitarijos 

ir higienos, priešgaisrinės apsaugos ir elgesio reikalavimų;  

221.5. užtikrinti savalaikį darbo apmokėjimą;  

221.6. sudaryti sąlygas darbuotojams dalyvauti rengiant ir priimant sprendimus, gerinant 

Centro lankytojų, paslaugų gavėjų ir kitų asmenų aptarnavimą, remti bei ugdyti darbuotojų iniciatyvą 

bei aktyvumą, reaguoti į darbuotojų prašymus ir poreikius;  

221.7. direktorius, vyriausiasis buhalteris privalo  deklaruoti viešuosius ir privačius interesus.  

 

XX. PATALPOS IR DARBO VIETA 

 

222. Darbuotojo darbo vieta – vieta, kurioje asmuo dirba darbo sutartyje sulygtą darbą arba 

atlieka viešojo administravimo funkcijas. Kiekvieno darbuotojo darbo vieta - įstaigoje ir (ar) asmens 

namuose turi atitikti LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimus.  

223. Konkreti darbo vieta yra darbuotojui paskirtas kabinetas.  

224. Darbuotojams tiesiogiai teikiantiems socialines (slaugos) paslaugas asmens namuose, 

konkreti darbo vieta – tai paslaugų gavėjo gyvenamoji (faktinė) vieta.  

225. Darbuotojams, dirbantiems asmens namuose, darbo vietą (normalias darbo sąlygas) 

privalo užtikrinti socialinių paslaugų gavėjai ir/ar jų šeimos nariai. Tokie reikalavimai nurodomi 

socialinių paslaugų teikimo sutartyse, kai aptariamos paslaugų teikimo sąlygos ir šalių 

įsipareigojimai.  

226. Darbo vietos turi būti įrengtos taip, kad jose dirbantys darbuotojai būtų apsaugoti nuo 

galimų traumų, jų darbo aplinkoje nebūtų sveikatai kenksmingų ar pavojingų rizikos veiksnių. 

227. Konkrečioje darbo vietoje gali būti laikomas tik Centro turtas (baldai, darbo priemonės, 

įrengimai, dokumentai, telefono ir fakso aparatai, kompiuteriai, kita organizacinė technika) ir 

asmeniniai darbuotojo daiktai (portfelis, rankinė, skėtis, viršutiniai drabužiai, darbo drabužiai ir pan.). 

Už paliktą be priežiūros asmeninį turtą ir jo apsaugą Centro administracija neatsako.  



228. Darbuotojas išeidamas iš kabineto, jeigu jame dirba vienas arba tuo metu nėra kito 

darbuotojo, privalo rakinti duris.  

229. Į Centrą atėjusius asmenis Centro vadovo paskirtas darbuotojas nukreipia pas 

reikalingus darbuotojus.  

230. Darbuotojo darbo vietoje kiti asmenys gali būti tik darbuotojui esant ir tik dėl su jo 

pareigomis susijusių reikalų.  

231. Pašaliniams asmenims draudžiama naudotis įstaigos elektroniniais ryšiais, įrenginiais, 

programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.  

232. Darbo vietoje ir kitose tarnybinėse patalpose rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, 

narkotines ir/ar toksines medžiagas ar būti neblaiviam ar apsvaigusiam nuo toksinių, psichotropinių 

ar narkotinių medžiagų draudžiama.  

233. Darbo vietoje privaloma laikytis darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir elektros saugos 

reikalavimų, su kuriais kiekvieną darbuotoją, priimtą į darbą, privalo supažindinti pasirašytinai už 

personalo dokumentacijos tvarkymą atsakingas darbuotojas.  

234. Už Centro tarnybinių patalpų priešgaisrinę būklę, elektros ir šilumos ūkį, pastato ir 

vidaus ir išorės bei jam priskirtos teritorijos priežiūrą atsako Centro paskirtas darbuotojas.  

235. Darbuotojai privalo laikyti darbo vietą tvarkingą ir švarią, racionaliai ir taupiai naudoti 

darbo priemones ir medžiagas, elektros energiją ir kitus įstaigos materialinius išteklius bei transportą.  

 

XXI. APRANGOS, IŠVAIZDOS IR ELGESIO REIKALAVIMAI 

 

236. Darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, dėvėti švarią, dalykinio stiliaus ar specialią 

darbo aprangą, nuo jos neturėtų sklisti rūkalų, alkoholio ir pan. kvapas. Jeigu Centro administracijos 

ar jos įgalioto asmens nuomone darbuotojo apranga ir išvaizda neatitinka šių Taisyklių reikalavimų, 

įpareigoja darbuotoją ateityje rengtis ir tvarkytis tinkamai.  

237. Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Centrą. Vadovaujantis Centro tikslais užtikrina 

savo darbo viešumą, gina teisėtus Centro interesus.  

238. Centre turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, darbuotojai 

turi elgtis pagarbiai vieni su kitais.  

239. Darbuotojai turi dėmesingai, mandagiai ir korektiškai bendrauti su lankytojais, 

išsiaiškinus lankytojų tikslus bei pageidavimus, padėti. Tuo atveju, kai darbuotojas nekompetentingas 

spręsti lankytojo problemą, jis turi nurodyti kitą darbuotoją, kuris galėtų tai padaryti.  

240. Darbuotojams draudžiama įžeisti ir (ar) žeminti kolegas, klientus ir kitus asmenis, 

naudoti prieš juos fizinę jėgą, grasinti einamų pareigų suteiktais įgaliojimais, reikšti negatyvią 

nuomonę apie lankytojus, paslaugų gavėjus ar kitus asmenis jiems girdint. Lankytojams girdint, 

darbuotojams draudžiama aptarinėti Centro vidaus problemas, rodyti neigiamas emocijas.  

241. Darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.  

242. Darbuotojams darbo vietoje draudžiama laikyti necenzūrinio arba asmens garbę ir 

orumą žeminančio turinio informaciją, pornografinę ar kitokią medžiagą.  

243. Siekiant išvengti netikslaus žiniasklaidos atstovų, valstybinių institucijų ar visuomenės 

informavimo atvejų, rekomenduojama bet kurią informaciją, susijusią su Centro veikla, prieš ją 

paviešinant, suderinti su Centro administracija.  

 

XXII. VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI, KURIAIS SIEKIAMA APSAUGOTI 

ĮSTAIGOS TURTĄ 

 

244. Darbuotojas, išeinantis iš kabineto paskutinis, privalo patikrinti, ar uždaryti langai, 

nuleisti išorines apsaugines žaliuzes, užrakinti duris.  

245. Kabineto raktus gali turėti tik tie darbuotojai, kurie jame dirba. Perduoti raktus kitiems 

asmenims draudžiama, išskyrus atvejus, kada tai daryti nurodo Centro direktorius arba jo įgaliotas 

asmuo.  



246. Vienas raktų komplektas nuo visų Centro patalpų turi būti kabinete pas socialinio 

darbuotojo padėjėjus.  

247. Turi būti užtikrinta, kad pašaliniai asmenys negalėtų susipažinti su Centre laikomais 

dokumentais, asmens bylomis, pašaliniams asmenims draudžiama leisti likti patalpose vieniems.  

248. Už šiame skirsnyje išdėstytų reikalavimų vykdymą atsako Centro darbuotojai.  

 

XXIII. SAVANORIŠKA VEIKLA IR PRAKTIKOS ATLIKIMAS 

 

249. Savanoriška veikla Centre atliekama Centre nustatyta tvarka.  

250. Centras priima aukštųjų mokyklų, kolegijų bei kitų mokymo įstaigų studentus atlikti 

praktiką Centre nustatyta tvarka.  

 

XXIV. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS, ATSAKYMAI Į GYVENTOJŲ PAKLAUSIMUS 

 

251. Centro direktorius ar jo įpareigotas darbuotojas yra atsakingas už vykdomos veiklos 

informacijos rengimą, pateikimą visuomenei.  

252. Centro direktorius reaguoja į visuomenėje pasirodžiusią informaciją, kuri neatitinka 

tikrovės ir suderinęs informaciją su atsakingais darbuotojais pagal veiklos sritį, pateikia visuomenei 

oficialią Centro poziciją probleminiais klausimais.  

253. Centro direktorius rengia susitikimus su žiniasklaidos atstovais, kuriuose informuoja 

apie ypatingos reikšmės įvykius Centro veikloje.  

254. Tik Centro direktoriui leidus gali kiti centro darbuotojai bendrauti su žurnalistais ar 

kitomis organizacijomis ir teikti informaciją apie Centro veiklą.  

255. Informaciją į visuomenės paklausimus teikiama Lietuvos Respublikos teisės gauti 

informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta 

tvarka.  

256. Už informacijos skelbimą ir išėmimą Centro internetiniame puslapyje yra atsakingas 

direktoriaus paskirtas asmuo.  

 

XXV. ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PAKLAUSIMŲ NAGRINĖJIMAS 

 

257.  Asmenų prašymai nagrinėjami pagal Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo  

viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektų taisykles.      

258.  Asmenų skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo  

nustatyta tvarka.  

259. Nagrinėjant asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, šių taisyklių 72 punkte 

nurodytų teisės aktų nuostatos taikomos tiek, kiek jų nereglamentuoja kiti įstatymai ir jų pagrindu 

priimti kiti teisės aktai.  

XXVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

260.  Taisyklės privalomos visiems Centro darbuotojams.  

261.  Taisyklės skelbiamos Centro internetinėje svetainėje ir yra iškabinamos matomoje  

       vietoje.  

262.  Taisyklės gali būti keičiamos ir/ar papildomos pasikeitus Centro darbo organizavimui   

ar atitinkamiems teisės aktams. 

  263.  Su Taisyklėmis ir jų pakeitimais, darbuotojai supažindinami pasirašytinai.  

 

___________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


