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TELSTU RAJONO SEI\IELrV GLOBOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. BiudZetine lstaiga TelSiq rajono seneliq globos namai (toliau vadinama - Globos namai) yra TelSiq

rajono savivaldybes biudZetirre lsrtaiga. Globos namq paskirtis teikti socialines ilgalaik€s/ trumpalaikes

socialines globos, dienos socialines globos ir socialines prieZilros paslaugas TelSiq rajono gyventojams.

2. Globos namai savo veikl4 vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos lstatymais, Lietuvos Respublikos Vy'riausybes nutarimais, Socialines apsaugos ir darbo

ministro !sakymais, Savivaldybes tarybos sprendimais, Savivaldybes administracijos direktoriaus,

Socialines paramos ir rDpybos skyriaus vedejo [sakymais, Globos namq nuostatais, vidaus tvarkos

taisyklemis, taip pat Globos namq strateginiais veiklos planais, direktoriaus isakymais, padaliniq

nuostatais, saugos darbe ir prie5gaisrines saugos instrukcijq reikalavimais bei kitais teises aktais.

3. Siq Taisykliq pagrindines s4vokos:

3.1. Vidaus tvarkos taisykl6s (toliau - Taisykles, tvarka) lokalinis teisds aktas, reglamentuojantis

sutinkamai su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais istatymais darbuotojq priemim4 ir atleidim4,

pagrindines darbuotojrl ir darbdavio teises, pareigas, atsakomybg, darbo reZim4, poilsio laik4, materialing

atsakomybg, etikos reikalavirnus. taip pat kitus [staigoje darbo santykius reguliuojandius klausimus.

3.2. Darbdavys - Clobos nantai.

3.3. Darbdavio atstovas - Globos namq direktoriaus pareigas einantis asmuo. Globos namq direktorius

turi teisg dali savo igaliojimq darbo teises srityje perduoti fiziniam arjuridiniam asmeniui.

3.4. Darbuotojas - asmuo, dirbanLtis Globos namuose pagal darbo sutartf.

3.5. Darbuotojq kolektyvas - visli darbuotojai, darbo santykiais susijq su Globos namais.

4. Darbuotojq teises, pareigas ir atsakomybg reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kiti

istatymai ir teises aktai, struktlrirniq padaliniq nuostatai, pareigybiq aprasymai (nuostatai) ir darbo sutartys

II. STRUKTURA

5. Globos namrl struktiir4 sudaro:
5.1. Administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojas bendriems reikalams sekretorius);

5.2. Stacionari4 ilgalaikg/ trumpalaikg socialing glob4 teikiantis padalinys:

5.2.1 Socialinio darbo tarnl,ba (vadovauja socialinio darbo organizatorius);

5.2.2 Medicinos tamyba (vado'vauja vyriausias slaugytojas);
5.2.3. Buities ir [kio tarnyba (vadovauja vyresnysis specialistas vietos tikiui);

5.2.4. Maisto ruo5imo taml'ba (vadovauja vyr. slaugytojas).

5.3. Socialing prieZitirq ir dienos socialing glob4 teikiantys padaliniai (Gedrimq savaranki5ko gyvenimo

namai ir Dienos socialinds globos centras )
6. Globos namll struktDra formuojama atsiZvelgiant j globos namams nustatytus tikslus ir priskirtas

funkcijas.
7. Globos namams vadovauja dlirektorius. Nesant darbe direktoriui jo pareigas atlieka nustatyta tvarka
paskirtas asmuo.



III. KOLEKTYVINIAI IR INDIVIDUALUS DARBO SANTYKIAI
ATSTOVAVIMAS DARBO SANTYKIUOSE

8. Santykius tarp darbdavio iir Globos namq darbuotojq kolektyvo gali reguliuoti kolektyvine sutartis -

raSytinis susitarimas tarp Saliq del darbo, darbo apmokejimo ir kitq socialiniq bei ekonominiq s4lygq.

Kolektyvin€ sutartis rengiamtr, svarstoma, pasira5oma ir isigalioja Lietuvos Respublikos istatymq
nustatyta tvarka. Kolektyvine sutu[tis taikoma visiems Globos namq darbuotojams.

9. IndividualDs darbo santykiai tarp darbdavio ir darbuotojo yra reguliuojami darbo sutartimi, sudar)'ta

Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka bei kitais galiojandiais teises aktais. Kiekvienoje darbo

sutartyje Salys privalo sulygJi del bUtinqjq sutarties sqlygq: darbo vietos, darbo funkcijq (nurodoma

profesija, specialybe, kvalifikacija arba tam tikros pareigos), darbo apmok€jimo (nurodomas darbo

uZmokesdio dydis, jo mokejimo tvarka). Saliq susitarimu gali bUti sulygstama ir del kitq darbo sutarties

s4lygq, jeigu darbo jstatymai, kiti norminiai teises aktai arba kolektyvin€ sutartis nedraudZiajas nustatyti.

IV. DARBO SUIIARiTIES SUDARYMAS, VYKDYMAS IR PASIBAIGIMAS

10. Darbo sutartis yra darbuoto.io ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas [sipareigoja dirbti tam
tikos profesijos, specialybes, kvalifikacijos darb4 arba eiti tam tikras pareigas laikantis darbovieteje
nustatytos darbo tvarkos, o darb'lavys isipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatltA darb4, moketi
darbuotojui sulygtq darbo uimokestl ir u2likrinti tinkamas darbo s4lygas, nustatytas darbo istatymuose,
kituose norminiuose teises aktuos;e, kolektyvin€je sutartyje ir Saliq susitarimu.
I l. Darbuotojus ! darb4 priima ir atleidZia i5 darbo direktorius
12. Darbo sutartys su darbuotojais gali biiti:
l2.l . neterminuotos;
I 2.2. terminuotos, laikinosior;, se:zoninds;
123. del antraeiliq pareigq;
12.4. kitos, neprieitaraujandios Lietuvos Respublikos istatymams.
13. Priimamas j darb4 asmuo, sekretorei pateikia Siuos dokumentus: praSym4 priimti i darb4, nuotrauk4
dokumentams, asmens tapatybQ patvirtinanti dokument4, valstybinio socialinio draudimo paZymejim4,
iSsimokslinimq patvirtinandiq dol<umentq kopijas, uZsienio valstybese iSduotq iSsimokslinimo dokumentq,
legalizuotq Studijq kokybes vertinimo centre, kopijas bei dokumentq vertimus ilietuviq kalb4. Jeigu
darbas pareigose siejamas su tam tiku i5simokslinimu, profesiniu pasirengimu ar sveikatos b[kle,
priimamas jdarb4 asmuo privalo pateikti t4 i5simokslinim4, profesinj pasirengim4 ar sveikatos biiklg
patvirtinandius dokumentus. Darlbdavys gali papra5yti pateikti ir kitus dokumentus - gyvenimo apraSym4,
kvalifikacijos kelimo paZymejimus, paZym4 i5 pagrindines darbovietes, jei asmuo darbinamas I antraeiles
pareigas, privalomo sveikatos patikinimo paZym4 arba asmens medicining knygelg ir kt.
14. Pri6mimas idarb4 paprastai iforminamas direktoriaus isakymu ir ra5ytine darbo sutartimi. Darbo
sutartis sudaroma dviem egzemplioriais. J4 pasira5o direktorius arba jo jgaliotas asmuo ir darbuotojas.
Vienas pasira5ytas darbo sut.arties egzempliorius iteikiamas darbuotojui, kitas lieka darbdaviui. Keidiant
darbo sutarties sqlygas, pakeitimai daromi abiejuose darbo sutarties egzemplioriuose. Savo darbo sutarties
egzemplioriq pakeitimo fra3ui darbuotojas privalo pateikti pats.
15. Sudarant darbo sutarti, darlbuotojas pasiraSytinai supaZindinamas su jo btisimo darbo s4lygomis,
kolektyvine sutartimi (eigu tok.ia yra), Siomis darbo tvarkos taisyklemis, kitais galiojandiais aktais -
pareigybes nuostatais, darbuot<rjq saugos ir sveikatos reikalavimais ir kitais teises aktais, kuriais
darbuotojas privalo vadovautis; savo veikloje. Pasira5l4inai nesusipaZinus su Siais dokumentais,
darbuotojui neleidZiama savaranl<iSkai praddti darbo.
16. Darbuotojas privalo pradeti dirbti kitq po darbo sutarties sudarymo dien4, jeigu Salys nesutare kitaip.
17. Norint patikrinti, ar darbuotqjas tinka sulygtam darbui, sudarant darbo sutarti gali bDti nustatomas ne
ilgesnis kaip trijq mdnesiq iSbandymo laikotarpis.



lS.Jeigu iki iibandymo termino pabaigos jo tiesioginis vadovas pateikia direktoriui iSvad4 apie

nepatenkinamus i5bandymo rezultatus, darbuotojas gali blti atleistas i5 darbo, apie tai raStu ispejusji prie5

tris dienas. Nepateikus ilvados apie nepatenkinamus i5bandymo rezultatus laikoma, kad darbuotojas tinka

sulygtam darbui.

lg.Prie5 nutraukdamas darbo sutarti, darbuotojas privalo grqZinti jam patiketas darbo priemones, kitas

materialines vertybes, su profesinLe veikla susijusius dokumentus, uZbaigti jam pavestas darbo uZduotis.

20. Globos namrl direktoriaus pavaduotoj4 ! darb4 konkurso b[du istatymq nustatyta tvarka priima ir

atleidLia i5 jo Globos namq direlitorius. Vie54 konkurs4 organizuoja ir jo nuostatus tvirtina Globos namq

direktorius. Kitus globos namq darbuotojus ! darb4 priima ir i3 jo atleidZia Globos namq direktorius

istatymq numatlta tvarka.
21. Globos namq direktoriaus pavaduotoju gali buti asmenys, kurie atitinka teises aktuose nustatytus

kvalifi kacinius reikalavimus.
V. DARBO LAIKAS

22. Darbo laikas - tai laikas, kuri darbuotojas privalo dirbti jam pavestq darbq, ir kiti jam prilyginti

taikotarpiai (pvz., tamybinris l:omandiruotes). Darbuotojq darbo laiko trukme nustatoma remiantis

Lietuvos Respublikos gatiojandiais [statyrnais bei lstatymq lydimaisiais teisds aktais. Darbuotojq darbo

laikas Zymimas Lietuvos Respublikos Vyriausybds patvirtintos pavyzdines formos darbo laiko apskaitos

ZiniaraSdiuose.
23. Darbuotojq, kuriq darbo pobldis yra susijgs su didesne protine, emocine itampa, darbo laikas

nustatomas Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. rugsejo 30 d. nutarimo Nr. I195 ,,Del darbuotojq,

kuriq darbo pobDdis yra susUgs su didesne protine, emocine itampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarkos ir

darbuotojq, kuriems nustatytas sutrumpintas darbo laikas, darbo apmokejimo sqlygq patvirtinimo"

nustatyta tvarka.
24. Globos namr4 administracij os, [kio dalies darbuotojq, Socialinio darbo specialistq, nepriskiriamq

sveikatos prieZiiiros specialistq ir darbuotojq kategorijai, darbo laikas yra 40 valandq trukmes 5 darbo

dienq savaite su 2 poilsio dienornis. Pirmadien[, antradieni, trediadieni, ketvirtadieni ir penktadieni darbas

pradedamas 8 valand4 ir baigiamas 16.45 valand4. Pertraukos pailseti ir pavalglti trukme - 45 minudiq

nuo 12 valandos iki 12 valandos 45 minudiq.

Socialinio darbo ir maisto ruo5imo darbuotojams bei medicinos specialistams ir darbuotojams, kuriems

yra nustat).ta sumine darbo lail<o apskaita, darbo dienos (pamainos) laikas, darbo pradZia, pabaiga ir

pertraukos nustatomos darbo grafikuose, kurie paskelbiami ne veliau kaip prie5 vien4 savaitg iki jq

isigaliojimo.

Socialinio darbo, Maistq ruolimo ir Asmens sveikatos prieZi0ros specialistams ir darbuotojams,

tiesiogiai aptamaujantiems globos namq gywentojus, kur turi bDti uZtikinamas nepertraukiamas socialiniq

ir sveikatos paslaugq teikimas vis4 par4 bei maitinimas visq pamainos laikotarpi nustatoma 30 minudiq

pietrl pertrauka skirtingu laiku suderinus tarpusavyje pietq pertraukos laikq, bet ne veliau nei po 4 valandq

nuo darbo pradZios.

Administracijos darbuotojq s4ra5as, kuriq darbas nelaikomas vir5valandiniu, i5destomas tokia tvarka:

direktorius, direktoriaus pavaduotojas bendriems reikalams, sekretorius, socialinio darbo organizatorius,

vyriausias slaugl4ojas, vyr. specialistas vietos [kiui.
25. Darbuotojai privalo dirbti darbo grafikuose nustatytu laiku. Grafikus struktDriniuose padaliniuose

(Gedrimq savaranki5ko gyvenimo namuose ir Dienos centre) darbuotojams teikiantiems socialines

prieZitiros ir dienos globos paslaugas sudaro direktoriaus pavaduoto.ias bendriems reikalams, o grafikus



darbuotojams teikiantiems socialines (trumpalaikes / ilgalaikes socialines globos) paslaugas sudaro vyr.

slaugy,tojas arba lgalioti asmenys, perZilrimi sekretoriaus ir tvirtinami direktoriaus. Patvirtinti grafikai

paskelbiami vieSai padaliniq informaciniuose stenduose ne veliau kaip prie3 dvi savaites iki Siq grafikq

lsigaliojimo, o specialistams ir da.rbuotojams, kuriems yra nustatyta sumino darbo laiko apskaita, ne veliau

kaip prieS vien4 savaitg iki jq isigaliojimo.
Globos namq vyr. slaugy<ljas kiekvien4 darbo dien4 pildo darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis ir

darbuotojq, dirbandiq pagal vie5qjq darbq sutartis Ziniara5dius, organizuoja darbuotojq darbo laiko

apskaitq. Darbo laiko apskaitos iZiniaraitis atspausdinamas paskuting mdnesio darbo dien4, pasiraSo vyr.

slaugytojas ir pateikia darbo taiko apskaitos ZiniaraSt! pasirasyti globos namq direktoriui.

26.Darbuotojq darbo laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m.

rugpjiidio 7 d. nutarimu Nr. 990 ,,Del darbo laiko nustatymo valstybes ir savivaldybiq imonese, istaigose
ir organizacijose" (Lin.,2003, Nr. 79-3593). Darbuotojq darbo laiko pradZia Globos namuose nustatoma

8.00 vat., iSskyrus specialisrtus ir darbuotojus, kuriems yra nustatyta sumine darbo laiko apskaita ir

dirbandiq antraeilese pareigose darbo laik4. Saliq susitarimu, atsiZvelgiant i darbo pobldi, darbo

organizavimq ir kitas svarbias aplinkybes darbuotojui gali btiti nustatytas individualus darbo grafikas.

27. Darbuotojams, kuriq darbas susijgs su neatideliotinu uZduodiq vykdyrnu, biitinu gyventoj q ar istaigos
aptarnavimu darbo grafikuose gali biiti nustatomas darbas Seitadieniais ir kitomis poilsio dienomis

Lietuvos Respublikos darbo kodekso numatyta tvarka.
28. Darbuotojq, dirbandiq Globos namuose pagal dvi ar daugiau darbo sutardiq, darbo dienos trukme

negali buti ilgesne kaip l2 valandq.
29. Svendiq dienq isvakarese darbo dienos trukme sutrumpinama viena valanda, isskyrus sutrumpint4

darbo laik4 dirbaniius darbuotojus ir specialistus ir darbuotojus, kuriems yra nustatyta sumine darbo laiko

apskaita.
VI, POISIO LAIKAS

30. Poilsio laikas - tai istatymu, kolektyvine arba darbo sutartimi ar kitais teises aktais reglamentuotas

laisvas nuo darbo laikas. Datbuotojams suteikiamos pertraukos pailseti ir pavalgy'ti (pietq pertrauka);

paros nepertraukiamas poilsisi tarp darbo dienq (ne trumpesnis kaip 11 valandq); savaites
nepertraukiamasis poilsis (rre trumpesnis kaip 35 valandq); kasmetinis poilsio laikas (Svendiq dienos,

atostogos).
31. Pertrauka pailseti ir pavalg,yti (pietq pertrauka), i5skyrus specialistus ir darbuotojus, kuriems yra

nustat)ta sumine darbo laiko apsrkaita, paprastai suteikiama pra0jus pusei darbo dienos laiko, bet ne veliau

kaip po 4 darbo valandq. Si pertrauka negali buti trumpesne kaip puse valandos, ji neiskaitoma I darbo
laik4. Pertraukq pailseti ir pavalgyti darbuotojas naudoja savo nuoZilra ir jos metu jis gali palikti darbo
vietq. Specialistams ir darbuotojams, kuriems yra nustat).ta sumine darbo laiko apskaita sudaroma
gatimybe pailseti ir pavatgl'ti, r,adovaujantis Darbo kodekso 158 str. 5 dalies nuostatomis. Si pertrauka

negali blti trumpesne kaip puse valandos, ji iskaitoma i darbo laik4.
32. Pertraukos pailseti ir pavalgyti pradLia ir pabaiga turi biiti paZymdtos darbo grafike, iSskyrus
specialistus ir darbuotojus, kurir:ms yra nustatyta sumine darbo laiko apskaita, jiems Zymima pertraukos
pails€ti ir pavalg)'ti trukme.
33. Kasmetin6s atostogos - tai kalendorindmis dienomis skaidiuojamas laikotarpis, suteikiamas
darbuotojui pailseti ir darbingurnui susigr4Zinti, paliekant darbo viet4 (pareigas) ir mokant vidutini darbo
uZmokesti. Istatymq nustat)'tos irvendirl dienos i atostogq trukmg neiskaidiuojamos'



34. Darbo metai, uZ kuriuos; suteikiamos kasmetinds atostogos, prasideda nuo darbuotojo priemimo i
darb4 dienos.
35. Globos namq darbuotojanns kasmetiniq atostogq trukmd nustatoma vadovaujantis Lietuvos

Respublikos Vyriausybes 2003 rn. liepos 18 d. nutarimu ,,Del kai kuriq kategorijq darbuotojq, turindiq

teisg ! kasmetines pailgintas al.ostogas, s4ra5o ir Siq atostogq trukmes patvirtinimo" (su velesniais

pakeitimais) ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatlta tvarka.

36. Kasmetines atostogos suteikiamos pagal kiekvienq kalendoriniq metq pradZioje direktoriaus [sakymu
patvirtint4 atostogLl grafik4. Perkelti kasmetines atostogas galima tik darbuotojo prasymu arba sutikimu,

taip pat kitais istatymq numatyta.is atvejais. Kasmetines atostogos darbuotojams suteikiamos vienodomis

s4lygomis Saliq susitarimu. Jeigu darbuotojai nesusitaria taqpusavyje ir darbdaviui bei darbuotojams

nepavyksta suderinti, susitarti del kasmetiniq atostogq, darbdavys turi teisg nustatlti kasmetiniq atostogq

laik4, uZtikrindamas tinkam4 darbo organizavim4 kasmetiniq atostogll metu. Jeigu darbuotojas del svarbiq
prieZasdiq nepanaudojo kasnretiniq atostogq arba panaudojo jq dali, darbuotojo praSymu arba sutikimu jos

gali blti perkeltos kitam laikui ir pridedamos prie kitq darbo metq kasmetiniq atostogr.l.
37. Planuojam4 atostogq laikq darbuotojai kiekvienais metais derina ir pateikia sekretoriui.

38. Darbuotojo pageidavimu kasmetines atostogos gali b[ti suteikiamos dalimis. Viena i5 kasmetiniq

atostogr.l daliq negali buti trumpesnd kaip 14 kalendorinirl dienq, kitos kasmetiniq atostogq dalys

suteikiamos kalendorinemis dienomis Saliq susitarimu.
39. Atsaukti i3 kasmetiniq atostogrl leidZiama tik darbuotojo sutikimu. Nepanaudota kasmetiniq atostogtl

dalis suteikiama istatymq nustat)ta tvarka.
40. Be kasmetiniq atostogi.l, darbuotojams istatymq nustatyta tvarka gali bDti suteikiamos ir tikslines

atostogos: nestumo ir gimdl'mo; tevystes; atostogos vaikui priZiiireti, kol jam sueis 3 metai; mokymosi,

nemokamos ir kt.
4l . Tikslines atostogos pridedamos prie kasmetiniq minimaliqjq atostogq ir Saliq susitarimu gali biiti

suteikiamos kartu arba atskirai. Sialims nesutarus, Sios atostogos suteikiamos kartu.
42. Darbuotojams, turintiems teisg gauti kasmetines pailgintas ir tikslines atostogas, jq pasirinkimu

suteikiamos arba tik kasmetin€s; pailgintos atostogos, arba 40 punkte nustatlta tvarka prie kasmetiniq

minimaliqiq atostogq pridetos til:slines atostogos.
43. Darbuotojams, dirbantiems pagal dvi ir daugiau darbo sutardiq, pagal kurias priklauso vienodos

trukmes atostogos, jos suteikiamos vienu metu (dalimis arba i5 karto).

44. Darbuotojams, dirbantiems pagal dvi ir daugiau darbo sutardiq, pagal kurias priklauso skirtingos

trukmes atostogos, likusi ilgesnes trukmes atostogq dalis suteikiama tais padiais darbo metais pagal

atostogq grafik4 arba darbuotojr: pra5ymu. Darbuotojas 5iq atostogtl laikotarpiu privalo uZtikrinti darbo
funkcijq vykdym4 kitose pareigc,se, kuriose ilgesnes trukmes atostogos nepriklauso.
45. Atostogrl metu [staigos atsakingi darbuotojai uZtikrina, kad jq vadovaujamiems darbuotojams duoti
pavedimai jq atostogrl metu b[tq perduoti vykd]ti kitiems globos namq darbuotojams. Esant gamybiniam
bltinumui istaigos veiklos organizavimas keidiamas istaigos administracijos nurodymu.

VII. DARBO DRAUSME. DR{USMINES IR MATERIALINES ATSAKOMYBES PAGRINDAI

46. Darbuotojai turi dirbti dorai ir s4Ziningai, laikytis darbo drausmes, laiku ir tiksliai vykdyti teisetus
darbdavio ir administracijos nurodymus, laikytis technologines drausmes, darbuotojq saugos ir sveikatos
reikalavimq, tausoti istaigos turt4.



47 . Turi biiti uZtikinama auk.Sta darbo bei elgesio kultlra, maksimalus demesys glwentojams,

darbuotojams ir lankytojams. turi b[ti vengiama nereikalingo triuk5mo, pa5aliniq uZsiemimq, palaikoma

dalykine darbo atmosfera. DarL,uotojq apranga turi buti tvarkinga, Svari, dalykiSka ir neiS5aukianti.

Interesantus darbuotojai pri.ralo aptarnauti mandagiai, dalyki5kai, suteikti kuo tikslesng informacijq.

Darbuotojai, teikiantys socialines ir sveikatos prieZi[ros paslaugas (aptamaujantys gyventojus), [kio lR

maisto ruoiimo darbuotojai privalo deveti darbo aprang4. Darbuotojams darbo metu draudZiama vartoti

necenzlrinius ZodZius ir posrrkius, Zeminti kitq darbuotojq, glventojq ir interesantq garbg ir orum4, elgtis

netakti5kai, nemandagiai, Saukti. Darbuotoiai privalo vengti biurokatizmo ir protekcionizmo.

48. Darbuotojams valgyti, gerti kav4 ir gaiviuosius gerimus pertrauk€liq metu leidZiama tik poilsio

kambaryje.
49. Darbuotojai privalo dalyvauti darbo pasitarimuose, susirinkimuose, darbo metu draudZiama rengti

susirinkimus su darbu nesusijusiais klausimais. Pasitarimus, susirinkimus darbo klausimais Globos namq

patalpose galima organizuoti tik l.eidus vadovybei.
50. Darbuotojai privalo ateiti j darb4 ir iSeiti i5 jo darbo grafike nustatytu laiku. Jeigu darbuotojas negali

ateiti i darb4 laiku del svarbiq prieZasdiq (liga, avarija, nelaimingas atsitikimas bei kitos svarbios

prieZastys), apie tai j is privalo inllormuoti savo tiesiogini vadov4 kuo anksdiau t4 padi4 dien4 darbo laiku.

Jeigu darbuotojas to padaryti negali, informuoti gali kitas darbuotojas ar asmuo. Taip pat darbuotojas

privalo informuoti sekretoriq apie pagrinding irlar antraeilg darbovietg, pasikeitusius asmens duomenis,

adresq, telefono numeri ir kt.

51. Darbo metu darbuotojas gaLli palikti savo darbo viet4 tik esant svarbioms prieZastims, padalinio

vadovui leidus, nurodydamas savo raiti5kame pra5yme i5ejimo i5 savo darbo vietos prieZastj ir trukmg.

Darbuotojai, pasiliekantys istaigoje po darbo valandq pabaigti darbo funkcijq, privalo informuoti

sekretoriq, o norintys savo iniciatyva dirbti poilsio dienomis, privalo pateikti Globos namq vadovybei

raSti3k4 pra5ym4 ir gauti I'adovybes ra5ti5k4 sutikim4. Darbuotojo darbas savo iniciatyva po darbo

valandq nelaikomas vir5valandiniu darbu ir darbu Svendiq ir poilsio dienomis.

52. Darbuotojai privalo saugoti ir neskleisti konfidencialios informacijos, kuri tapo Zinomajiems vykdant

tiesiogines pareigas. Informacija Ziniasklaidai gali buti teikiama tik su vadovybes leidimu, prie5 tai

suderinus pateikiamos informaci_jos apimtj ir turini.

53. Istaigos patalpose ir jos teritorijoje darbuotojams draudZiama btiti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo

narkotinir.l ar toksiniq medZiagq. {tarus, kad darbuotojas darbe yra neblaivus ar apsvaiggs nuo narkotiniq

ar toksiniq medZiagq, darbuotqjo neblaivumas ar apsvaigimas tikrinamas lstatymq numatyta tvarka.

Pasitvirtinus faktui, kad darbuotojas darbo vietoje buvo apsvaigEs nuo narkotiniq ar toksiniq

medZiagqineblaivus darbuotojas nu5alinamas nuo darbo ir gali btiti atleidZiamas i5 darbo uZ Siurk5tq darbo

pareigq paZeidimA istatymq nustatfa tvarka.
54. lstaigos teritorijoje rukyti galima tik tam skirtose ir specialiai paZymetose vietose.

56. Darbo drausmes paZeidimu laikomas darbo pareigq nelrykdymas arba netinkamas vykdymas del

darbuotojo kaltes. UZ darbo drausmds paZeidim4 gali biiti skiriamos Sios drausmines nuobaudos: pastaba,
papeikimas, atleidimas i5 darbo, Skiriant drausming nuobaud4, turi bDti atsiZvelgiama i darbo drausmes
paZeidimo sunkumq ir sukeltas pasekmes, darbuotojo kaltg, iaplinkybes, kuriomis Sis paZeidimas buvo
padarytas, i tai, kaip darbuotojas dirbo anksdiau.
57. Drausmin6s nuobaudos skyrimo ir panaikinimo tvark4. apskundimo ir galiojimo terminus nustato
Lietuvos Respublikos darbo kod,:ksas bei kiti teises aktai.
58. Del netinkamo darbo pareigq vykdymo arba nevykdymo darbuotojas gali btiti lspetas. {spejimas
skiriamas drausminds nuobaudos skyrimo numatyta tvarka, tadiau nelaikomas drausmine nuobauda. I jj
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gali biiti atsiZvelgiama kaip ! drausminq atsakomyb9 sunkinandi4 aplinkybg, jeigu darbuotojui I metq

laikotarpyje nuo ispejimo paskelb,imo dienos skiriama drausmine nuobauda'

59. Kiekvienas darbuotojas privalo tinkamai naudoti ir saugoti jam patiketas materialines vertybes, kuritl

perdavimas darbuotojui turi blti tinkamai uZfiksuotas sura5ant perdavimo-priemimo aktus, padarant ira5e

visiSkos materialines atsakomybes sutartyje arba kitokiu budu, irodandiu perdavimo-priemimo faktq.

61. Darbuotojq materialine atsakomybe atsiranda del paZeidimo, kuriuo darbuotojas, netinkamai

atlikdamas arba neatlikdamas savo darbo pareigq, padaro istaigai turtinq Zal4'

62. {staigos darbuotojq materialirre atsakomybe atsiranda esant visoms Sioms sqlygoms:

62.1. lstaigai padaroma Zala (tiesioginiai nuostoliai bei negautos pajamos );
62.2. Lala padaroma darbuotojo neteiseta veika (kai darbuotojas veikia prie5ingai, nei nustatyta darbo

sutartyje, pareigybes nuostatuose, kituose norminiuose aktuose, arba neatlieka tam tikrq veiksmq, kuriuos

pagal darbo pobtidi turi atlikti);

62.3. Yra prieLastinis ry5ys tarp <larbuotojo neteisetos veikos ir Zalos Globos namams atsiradimo;

62.4. Yra darbuotojo kaltd (ydia ar aplaidumas) del Zalos padarymo;

62.5. Darbuotojas ir istaiga paZeidimo metu buvo susijg darbo santykiais;

62.6. Zalos atsiradimas yra susijq:s su darbo veikla.

63. Zal4 padargs darbuotojas j,4 gali atlyginti savo noru. Tokiais atvejais, Globos namq direktoriui

sutinkant, darbuotojas gali Globos namams perduoti lygiavert[ turt4 ar sugadint4 daikt4 pataisyti arba t4

Laly atly ginti pinigais.

64. Neatlyginus Zalos, nevir5ijandios darbuotojo vidutinio darbo uZmokesdio dydZio, ji i5skaitoma iS Zal4

padariusiam darbuotojui priklauLsandio atlyginimo direktoriaus isakymu, kuris gali biiti priimamas ne

veliau kaip per menesi nuo Zalos paaiSkejimo dienos.

65. Darbuotojq materialines atsakomybes atvejus, ribas reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo

kodekso XVII skyriaus nuostatos bei sudarytos su darbuotojais visi5kos materialinds atsakomybes

sutartys.
66. Darbuotojas privalo saugoti lir taupiai naudoti darbo funkcijoms atlikti jam patiketas darbo priemones,

nors jq perdavimas ir nebuvo uZlfiksuotas dokumentuose (kompensacine technika, popierius, kanceliarines

priemones, knygos ir kt.).
67. Darbuotojui, naudojandiam istaigai priklausandias technines bei ryiio priemones (kompiuteriai,

spausdintuvai, telefonai, faksai, kopijavim o aparatai, fotoaparatai ir kt.), draudZiama naudoti Sias

priemones tikslais, nesusijusiais su darbo funkcijq atlikimu. Darbuotojams, paZeidusiems 5i4 nuostat4, gali

bDti taikomos drausmines nuobaudos, taip pat jis privalo atlyginti jstaigai savo veiksmais padar)'tus

materialinius nuostolius.

68. Su darbuotojais, kurirl darbas yra tiesiogiai susijgs su materialiniq vertybiq saugojimu, priemimu,

i5davimu, pardavimu, pirkimu, gabenimu ir d€l priemoniq, perduotq darbuotojui naudotis darbe,

sudaromos visiSkos materialines atsakomybes sutartys.
69. ISeidamas i5 darbo darbuotojas privalo perduoti darbdaviui jam patiketas materialines vertybes.

VIII. DARBUOTOJU SKATINIMAS

70. Globos namq darbuotojai skatinami darbo santykius reglamentuojandiq teises aktrl nustat)'ta tvarka ir

Globos namuose patvirtinta darbuotojq skatinimo tvarka bei priedq ir priemokq mokdjimo tvarkos

nuostatomis.
71. Globos namq administracija gali numatli ir kitas skatinimo priemones.

72. Esant galiojandiai drausmine,i nuobaudai darbuotoiai neskatinami. 
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IX. DARBUOTOJU TEISES

73. Darbuotojai turi teisg:
73.1. dalyvauti sprendZiant ar nagrinejant bet kuri su jq kompetencija, pareigomis ar darbu susijus!

klausim4;
73.2. keiptis i direktoriq arjo pavaduotoja, jeigu mano, kad paZeidZiamos jq teises ar teis€ti reikalavimai;

73.3. savo profesineje veikloje naLudotis istaigos patalpomis, priemonemis ir iranga;
73.4. kelti profesing kval ifi kacijq.
74. Globos namuose dirbantys darbuotojai neturi teises perduoti ar kitaip skleisti informacijos susijusios

su globos namq vykdoma veikla, kur reikia specialiq Ziniq ir ig dZiq, taip pat imtis kitokios veiklos,

galindios sukelti vie3qjq ir privadiq interesq konflikt4.
x. DARBUOTOJU SAUGA IR SVEIKATA

75. Darbuotojai, neatsiZvelgiant Ijq darbo staZ4, kvalifikacijq, darbo pobudi, turi btiti instruktuojami

darbuotojq saugos ir sveikatos bei prie5gaisrines ir civilines saugos klausimais. Darbuotojas negali pradeti

dirbti, jeigu neinstruktuotas ir neapmokl'tas saugiai dirbti.
76. Darbuotojq sauga ir sveikatos prieZilra - tai visos darbuotojq darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe

issaugoti skirtos prevencines pniemones, kad darbuotojai btitq apsaugoti nuo profesines rizikos arba ji

biitq kiek jmanoma sumaZinta.
77. Kiekvienam darbuotojui privalo buti sudarytos saugios ir sveikos darbo s4lygos, kurias garantuoja

Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbuotojq saugos ir sveikatos istatymas bei kiti darbuotojq saugos ir

sveikatos norminiai aktai.
78. Darbuotojq saugos ir sveikatos priemones finansuojamos istaigos le5omis'

79. Siekdamas uZtikinti darbuotojq saug4 ir sveikatQ, direktorius savo isakymu skiria atsaking4 uZ

darbuotojq saug4 ir sveikat4 asmen!, kurio Zinios, susijusios su darbuotojq saugos ir sveikatos sritimi,
privalo biiti patikrintos vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojq saugos ir sveikatos klausimais

bendraisiais nuostatais.
80. Darbuotojq ir istaigos teises ir pareigas saugos ir sveikatos srityje bei su tuo susijusius santykius

reglamentuoja Darbuotojq saugc's ir sveikatos istatymas, kiti galiojantys norminiai aktai, taip pat istaigos
darbuotojq saugos ir sveikatos instrukcijos.
81. Darbuotojai privalo tikinti savo sveikat4 [statymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka. Privalomus

sveikatos tikrinimus organizuojil atsakingas uZ darbuotojq saug4 ir sveikat4 darbuotojas, nurodytas 5it1

taisykliq 79 punkte.
82. UZtikrindami saugos reikalavimq vykdym4, Globos namq darbuotojai, i5eidami i5 darbo, privalo

uZdaryti langus, nepalikti ijungq Sviesos bei buitiniq elektros prietaisq (Sildytuvq, virduliq ir kt.),

kompiuteriq, kitq darbo priemoniq, i5skyrus atvejus, kai prietaiso nepertraukiamas veikimas biitinas darbo
proceso uZtikrinimui.
83. Darbuotojas, nukentejgs dtll nelaimingo atsitikimo darbe (pakeliui i darbq ar i3 darbo) privalo
nedelsdamas informuoti vadovq. Darbo viet4 bei [renginiq bUklg iki nelaimingo atsitikimo tyrimo pradZios
privaloma iSsaugoti tokius, kokie jie buvo nelaimingo atsitikimo darbe metu, jeigu jie nekenkia
nukentejusiajam.

XI, DARBO GINEAI
84. Darbo gindas yra nesutarimas tarp darbuotojo ir darbdavio del darbo istatymuose, kituose norminiuose

teises aktuose, darbo ir kolektyvineje sutartyje nustatytq teisiq ir pareigq igyvendinimo,kurio nepavyko
sureguliuoti derybomis.



85. Darbo gindai nagrinejami Lietuvos Respublikos darbo kodekso XIX ir X skyriq nustatyta tvarka.

XII. DARBO PAZYMEilNIU ISDAVIMO, NESTOTTVTO IRPATEIKIMO TVARKA

86. Seketorius darbuotojo tapatyb9 patvirtinantl dokument4 (oliau - Darbo paZymejimas) iteikia
darbuotojui ne veliau kaip prieS darbo pradZi4 kartu su antruoju darbo sutarties egzemplioriumi.

87. Priimant i darb4 asmeniui gali bUti i3duodamas laikinas darbo paZymejimas iki tol, kol bus pagamintas

nustatytos formos nuolatinis darbo paZymejimas. l5davus nuolatini paZymejim4, laikinasis paZymejimas

gr4Zinamas seketoriui.
88. Darbuotojq, priimtq dirbti pagal terminuot4 darbo sutarti, darbo paZymejimas galioja iki darbo

sutarlyje nustatlto termino. lrarbuotojq, priimtq dirbti pagal neterminuot4 darbo sutarti, darbo
paZymejimas galioja iki darbo sutarties nulraukimo arba pasibaigimo.

89. AtleidZiamas i5 darbo darbuotojas privalo gr4Zinti darbo paZymejim4'
90. Darbo paZymejimo rekvizitai yra: jstaigos pavadinimas; darbuotojo vardas ir pavarde; pareigrl

pavadinimas; nuotrauka; darbo srutarties numeris, data; lstaigos antspaudas; direktoriaus para5as, vardas ir

pavarde; darbo paZymejimo iSdavimo data ir galiojimo terminas.
9l . Darbuotojo darbo paZymdjimas keidiamas, jeigu:

9l .1. jis tapo netinkamas naudoti;
91.2. pasikeidia duomenys, nurodyti Siq taisykliq 90 punkte.
91.3. Darbuotojas, gaudamas nauj4 arba keisdamas darbo paZymejim4, pasira5o darbuotojq darbo
paZymdjimq registracijos Zurnale, uZ kurio tvarkym4 ir saugojim4 atsakingas sekretorius.

92. Darbuotojas, praradgs darbo paZymejimq, apie tai turi prane5ti administratoriui ne veliau kaip kit4

darbo dien4.
93. Darbo paZymdjim4 darbuol.ojas darbo metu privalo laikyti darbo vietoje. Darbuotojas, tiesiogiai

aptamaujantis gyventojus, priimantis interesantus, taip pat devintis darbo drabuZius, darbo paZymejim4
privalo ne5ioti (tur€ti prisegt4 prie drabuZio arba pakabint4 ant kaklo) matomoje vietoje.

94. Esant btitinumui (pareikalavus valstybiniq institucijq jgaliotiems atstovams arba kitais atvejais, kai

reikia nustatyti darbuotojo tapatl'bg) darbuotojas privalo pateikti darbo paZymOjim4.

95. UZ darbo paZymejimq neiiojimo bei pateikimo tvarkos paZeidim4 darbuotojui gali biiti taikomos

drausmines nuobaudos.
96.U2 darbo paZymejimo iSdavim4, jo nesiojimo ir laikymo darbo vietoje tvarkos nustatym4 ir Sios

tvarkos laikymosi uZtikdnim4 atsakingas darbdavys.

XIII. DARBO ETIKA
97. Darbuotojai, pripaZindami bendrai priimtas etikos normas, isipareigoja:
97.1 . Gerbti visq jstaigos bendruomenes nariq ir kitq piliediq teises ir pareigas.

97.2. Santykiuose su bendruomenes nariais ir kitais piliediais nediskiminuoti 5iq asmenq amZiaus" lyties

ar llines orientacijos, negalios, rases ar etninbs priklausomybes, religijos ar [sitikinimq, politiniq paZiUrq,
iSsilavinimo aspektu. Vengti asnlens orumo Zeminimo, iZeidindjimq, bauginimo ar prieSiSko elgesio.
97.3. Buti teisingais, objektyviais ir netur€ti asmeninio isankstinio negatyvaus nusistatymo, priimant

sprendimus, uZtikinti savo sprendimq ir motyvr.l pagristum4 ir vieSumq.
97.4. AtsiZvelgti i istaigos interesus ir pagal galimybes prisideti prie jo keliamq socialiniq ir sveikatos
prieZiuros tikslq Igyvendinimo.
97.5. Netoleruoti atvejq, kurie gali blti susijg su korupcija, netvarka, nesqZiningumu, sukdiavimu ar
meginimu daryti neteiseta poveilki istaigos bendruomenes nariui.



97.6. Saugoti lstaigos ir savo bei bendruomends narirl nepriekai5ting4 reputacij4, deramai ir kokybi5kai

atlikti savo pareigas, nuolat tobulintis.

97.7. Pagarbiai elgtis su lstaigos bendruomenes nariais ir kitais piliediais, neZeminti istaigos vardo ir jo

nediskredituoti.

97.8. Saugoti lstaigos turt4. Nerraudoti istaigos vardo ir i5tekliq privadiam verslui, politinei, religinei

veiklai ar asmeniniams poreikiams tenkinti.

97.9. Skleisti geriausi4 patirti, da.lytis ja su kolegomis.

97.10. Siekti, kad kolektyve vyrautq savitarpio pasitikejimo, sutelkto komandinio darbo atmosfera, vengti

SmeiZto, apkalbq, iZeidindjimq, neigiamq emocijq demonstravimo.

97.1 1. Nesutarimus su kolegomis siekti spr'gsti aptariant juos tarpusavyje.

97.12. Su visais lstaigos bendruomenes nariais ir kitais piliediais elgtis pagarbiai, korekti5kai, vykdl'ti

vadovq teisOtus nurodymus, pasiliekant teisg tureti savo nuomong visais klausimais irjq takti5kai reik3ti.

97.13. Neskleisti konfidencialios informacijos apie gyventojus, kolegas ar pavaldinius (pvz., karjeros

ketinimai, asmeniniai, Seimos reikalai ir pan.), jei tai prieStarauja galiojantiems teises aktams bei

visuotinai priimtinai moralei ir etikai.

97.14. Nesutikim4 su kolegq nuomone, pastabas del jq veiklos trukumq ar prastq darbo rezultatq stengtis

iSsakyti neiZeidinejant, nesie.iant.jq su asmens savybemis bei privatumu'

97.15. Atvirai destyti savo poZiur! i socialinio darbo ir sveikatos prieZilros organizavim4 ir

administravim4, reikSti kritines ntintis, palaikyti atvir4, vie54 klausimq svarstymq.

98. Globos namq darbuotojq etikos normos paZeidZiamos, kai:

98.1. Profesine konkurencija larp kotegq lgyja nes4Ziningas formas, dalyvaujama negarbinguose,

neteisetuose sandoriuose, nuslepiama visiems darbuotojams skirta informacija, eskaluojami smulkmeniSki

konfl iktai bei intrigos.
98.2. Darbuotojas bendradarbiq akivaizdoje nepagarbiai atsiliepia apie nedallvaujandio kolegos

gebejimus, teorines paZiiiras ir asmenines savybes.

98.3. Daromas spaudimas kohgai, siekiant nepelnyto ivertinimo arba norint nuslepti nes4Ziningus

darbinius veiksmus.
98.4. Paviejinama ar vie$ai aptarinejama konfidenciali informacija apie gyventojus, kolegas ar

pavaldinius (asmeniniai reikalai ir pan.), jei tai prieStarauja galiojantiems teises aktams bei visuotinai

priimtinai moralei ir etikai.
98.5. fstaigos bendruomends nario vardas Zeminamas sistemingai paLeidLiant darbo drausmg.

98.6. lstaigos materialine baze i.r i3tekliai naudojami politinei veiklai, asmeniniq poreikirl tenkinimui ar

privadiam verslui.
99. Socialines ir sveikatos prieZiiiros veiklos etikos normos:

99.1. Svarbiausi socialiniq darbuotojq, sveikatos prieZilros specialistq bei kitq darbuotojq etikos ir

teisinio elgesio principai yra: profesionalumas, kompetentingumas, profesiniq sprendimq skaidrumas,

s4ziningumas, dorovingumas, olrjektyvumas, pagarba istatymams ir Zmogaus teisems, konfidencialumas,

teisingumas ir atsakomybe.
99.2. Socialinio darbo, sveikatos prieZilros specialistas ir darbuotojas bei kitq padaliniq darbuotojas turi

blti geranori5kas ir pakantus :Zmondms, nepaisydamas jq asmens savybiq, turtines ar visuomeninds

padeties, mandagiai elgtis su g5ruentojais, kolegomis, pavaldiniais ir kitq institucijq atstovais, nesvarbu,

kokios jq politines paZilros ir partine priklausomybe, pagarbiai i5klausyti asmenis ir imtis visq teisetq

priemoniq jiems padeti, demesingai reaguoti i privadiq asmenq ir organizacijq pra3ymus ir si[lymus;



99.3. Darbuotojas negali tiesiogiai ar per tarpininkus priimti dovanq arba jas dovanoti, jeigu tai gal6tq

sukelti vie5qlq ir privadiq interesq konflikt4;
99.4. Turi laikytis dorovingumo lprincipo, saugoti nepriekai5ting4 darbuotdo reputacijq, el$is s4Ziningai,

taktiSkai atmesti nepagr[stus pras;ymus, nesinaudoti kito asmens klaidomis ar neZinojimu;

99.5. Teisds aktq nustatytais atlejais ir tvarka privalo nusi5alinti nuo komisijos ar darbo grupes nario

pareigq jei tai gali sukelti viesqiq ir privadiq interesq konflikt4;
99.6. Teises aktq nustatyta tvarl<a privalo paai5kinti ir pagristi savo sprendimus ar veiksmus, atsisakyti

vykdyti neteisOtq nurodymq ar istkym4.
99.7. Darbuotojas turi Zinoti savo kompetencijos apimti (ribas) ir duoti i5vadas tik pagal savo

kompetencij4; privalo atsisakyti atlikti darb4, jei yra nekompetentingas ji atlikti ar neturi tam reikiamq

priemoniq ar [rangos.
xlv. VIDAUS TVARKOS TAISYKLIV VYKDYMO PRTVALOMUMAS

100. Taisykles galioja nuo jq pat'i irtinimo dienos visiems darbuotojams.
101. Visi darbuotojai su Siomis taisykldmis turi biiti supaZindinti pasira5ytinai.

102.U2 Siq vidaus tvarkos taisykliq laikym4si darbuotojas atsako asmeni5kai.
XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

103. Kitus istaigos valdymo, finamsinds, administravimo veiklos bei kitas darbo organizavimo sritis gali

reglamentuoti atskiri dokumentai - tvarkq aprasai, taisykles, reglamentai, nuostatai ir kt.

104. Sios taisyktes skelbiamos Globos namq informaciniame stende ir intemetiniame tinklalapyje.
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