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lSrn.nuo DEL-IVYKDYTU PAZEIDIMU TVARKOS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

- Progimnazija) Darbuotojq
tvarkos apra5as (toliau
paZeidimq,
del
ivykdytrl
pareigq paZeidimo fiksavimo, tyii.o ir darbuotojq ispejimo
administracijos ir
garantas,
darbo
Apra5as) reglamentuoja, kad darbo drausme, tai rttuniuut Progimnazijos
veiklos s4lyql:
kolektyvo
darbuotojq iavitarpio"supratimas, kad darbo drausme yra biitina Progimnazijos
del
tinkam4 darbing atmosfer4 darbuotojq kolektyve, taip pat klaidq isvengiamum4 fiksuojant ispejimus
1. Vytauto DidZiojo universiteto ,,AtLalyno" progimnazija (toliau

-

darbo pareigq paZeidimo atskiriems darbuotojams.

II SKYRIUS
sAvoKos
2. Apra3e vartojamos pagrindines s4vokos:

visuma teises normq aktq. nustatandiq darboviediq darbo tvark4,
darbuotojo pareiga rykdyti
darbuotojo ir darbdavio tarpusavio santykius, jq teises ir parligas ir konkretaus
teises, kartu igyjant
numat5rtas
DK
I-n
teises normq aktq reikalavimus, o pasirasius darbo sutart!, lgyti
nurodymams'
pareig4 paklusti numatytai Progimnazijos vidaus tvarkai, darbdavio
jq atlikimas
2.2. Dar|o drauim6s pu;"idirnu. - darbiniq pareigq nevykdymas arba netinkamas
ir
organizavimo
bei darbq
del darbuotojo kaltes, taip pat darbo, saugos ir sveikatos ,or*iniq teises aktq'
vykdymo taisykliq, in strukc ij q reikal avimq nesilaikymas'
kai darbdavys ir
2.3. Drausmin6 atsakomybe - viena i5 teisines atsakomybes rilSiq, taikoma,
drausmes paZeidimui (darbo
darbuotojas yra susijg darbo teisiniais santykiais ir taikoma tik esant darbo
pareigq ,r.rytay-us ar netinkamas jq vykdymas del darbuotojo kaltes).
(veiksmai ar
2.4. Drausmin6s atsako*y[C. s4lygos - daibuotojo konkreti neteiseta veika
ir
neteisetos veikos jos Zalingq
neveikimas); jos Zalingos pasekmes; prieZastinii rySvs tarp to darbuotojo

2.1. Darbo dra.rsmO

-

pasekmiq; darbuotojo kalte.

III SKYRIUS
DARBO TVARKOS IR DRAUSTVTES UZTTKRINIMAS
3. Darbo tvarka ir drausme Progimnazijoje uZtikrinama:

atlikti, laikytis darbo
3.1. sudarant organizacines ir lkonornln.r s4lygas darbuotojams darbui
reglamentuojandiq beikitq teises aktq reikalavimq, skatinti darbuotojq
lstatymq, darbuotojq saug4 ir sveikat4
'ger4darbqir
sprgsti jq darbo, poilsio ir socialines problemas;
jo
fafo
3.2. supaLindinant pradedanti dirbii darbuotoj4, sudarant darbo sutarti, su biisimo
jo darb4'
reglamentuojandiais
aktais,
galiojandiais
Progimnazijoje
kitais
taisyklemis,
s4lygomis, darbo warkos

tiip"prsu jo darbo funkcijomis ir kitomis b[tinomis darbo sutarties s4lygomis;
darbo tvark4 ir
3.3. taikant drausminio poveikio priemones darbuotojams, paZeidusiems

drausmg.

IV SKYRIUS
DARBUOTOJTJ IR DARBDAVIO PAREIGOS
direktoriaus (ar jo
4. Darbuotojai privalo s4Ziningai dirbti, vykdyti teisetus Progimnazijos
parbdairysl, admiristracijos ,r.odytut, savo pareigybes aprasyme nurodl'tas
igalioto asmens) (toliau norminiq aktq reikalavimq, taip pat tausoti
funkcijas, laikytis darbo drausmes, darbuotojq saugos ir sveikatos
Progimnazijos jam patiket4

turt4.

1 -,--t- r^-L^ ..^r^_,^,,+io
neziin
Progimnazijoje
vadovautis Drncim
5. Darbuotojai turi dirbti nekonkuruodarni su kolegomis, darbe

2

veikiandiais, direktoriaus patvirtintais vidaus norminiais dokumentais. Su dokumentais galima susipaZinti
Progimnazijos tinklalapyj e arbapasira5ytinai, jeigu taip numato teises aktai.
6, Darbdalys privalo tinkamai organizuoti darbuotojq darb4, darbuotojus apriipinti apsaugos
priemonemis, sudaryti saugias bei nekenksmingas darbo s4lygas, riipintis darbuotojq poreikiais, laikytis
jstatymq, reglamentuojandiq darbuotojq saug4 ir sveikat4 bei kitq teises aktq reikalavimq.

V SKYRIUS

DARBUOToJUSKATINIMOIRDRAUSMINIMoPRIEMoNES
7. Darbuotojq skatinimui-motyvavimui uZ ger4 pareigq vykdym4, gerus darbo rezultatus,
ilgalaiki darb4 Progi-rurlio1. ir pan. taikomos ir tokios priemon6s: padeka apdovanojant padekos raStu,
asmenine dovana, esant leSoms gali buti skiriama pinigine premija.

8. UZ neteisetus Iarbuotojo veiksmus ar neveikim4 darbuotojams parei5kiamas ispejimas del
darbo pareigq paZeidimo arba ispejimas ir atleidimas iSdarbo.

VI SKYRIUS
DARBO DRAUSMES PAZEIDIMAI
9. Darbo drausmes paZeidimais laikomi:
9.1. nuolatinis darbo drausmds nepaisymas - velavimas i5 anksto nesusitarus su Darbdaviu,
i5ejimas iS darbo be Darbdavio leidimo, fprastq uiduodirl neatlikimas laiku, netinkamas elgesys su klientais;
g.2. Progimnazijos infoniracijos ir darbuotojq asmens duomenq pavie5inimas bei perdavimas
tretiems asmenims;

9.3. progimnazijos vidaus tvark4 reglamentuojandiq dokumentq nurodymq nepaisymas ir

ignoravimas;

g.4. korupcija, turto Svaistymas ar pasisavinimas, dalyvavimas veikloje, kuri nesuderinama su
darbo funkcijomis.
10. PrieZastis nutraukti darbo sutarli gali b[ti:
10.1 . SiurkStus darbo pareigq paZeidimas;

10.2. per paskutinius ar,yilta menesiq darbuotojo padarytas antras toks pat darbo pareigq
paZeidimas.

I 1. Siurk5diu darbo pareigq paZeidimu gali blti laikomas:
prieZasties;
1 1.1. neatvykimas ! darb4 vis4 darbo dien4 be pateisinamos

11.2. pasirodymas neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotiniq, toksiniq ar psichotropiniq
medZiagq darbo metu darbo vietoje;
darbo teises normas privalomas;
1 1.3. atsisakymas tikrintis sveikat4, kai toks tikrinimas pagal
diskriminacinio pobiidZio
priekabiavimas,
1L4. priekabiavimas del lyties ar seksualinis
jq tevq (globejq,
(ugdyiniq,
veiksmai ar garbes i, o.o-o paZeidimas Litq darbuotojq ar trediqlq asmenq
r[pintojq) atZvilgiu darbo metu ar darbo vietoje;
jam turtines Zalos;
t t .5. tydia padaryta turtine Lali darbdaviui ar bandymas tydia padaryti
poZymiq turinti veikla;
1 1.6. darbometu arba darbo vietoje padary.ta nusikaltimo
darbo pareigos.
darbuotojo
paLeidLtamos
1 1.7. kiti paLeidimai, kuriais SiurkSdiai

VII SKYRIUS
DRAUSMES PAZEIDIMO
DARBO
DEL
ISPEJIMAS
tiksl4

12. Drausmind atsakomybe kiekvieno darbuotojo atZvilgiu taikoma individualiai, turint
visuomet stengiasi teisingai
ne tik nubausti paZeidej4, bet ir daryti ltaka jo ir bendradarbiq ilgesiui. Darbdarys
pirma padiam paZeidejui'
visq
reik5me
skirti lspejim4, kad nesusilpnetq lot uui.i"lumoji ir prevencine
i5 darbo, mineta reik5me
atleidim4
priemonq {spejimu siekiama, kad net pritaitius darbuotojui-kra5tuting
jog
darbo drausmes paZeidimo
neprarastq savo prasm6s, kad atleistas i5 darbo darbuotojas padarytq i5vadas,

reiksmq ir
gali netoleruoti ir kiti darbdaviai. Be to, drausmines atsakomybes taikymas turi svarbi4
jog su drausmes paZeidejais kolektlve
Frogimnazijos darbo kolektyvui, nes kiti darbuotojai mato,
analogiskai
gali
bUti
lvertinti' . ..
nesltaikstoma ir panasaus pobldZio nusiZengimai
ir nemoketi i5eitines
13. progimnazijos direktorius turi tJisg nutraukti darbo sutarti be ispejimo
darbo teises
nustato
kurias
pareigq,
padaro
i5mokos, jeigu darbuotojas del savo kalto veikimo ai neveikimo
darbo kodekso 58 straipsniu)'
norrnos ar darbo sutartiJ, paZeidim4 (vadovaujantis Lietuvos Respublikos
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14. Progimnazijoje drausmine atsakomybe yra grieLtai individualaus pobldZio ir ji taikoma, kai
nustatomas darbuotojas, kuris del savo kaltes nelykdo darbo sutartimi prisiimtq darbiniq pareigq arba jas
atlieka netinkamai, kai darbuotojas darbo drausmg paLeidLia tydia ar del neatsargumo (neriipestingumo,

aplaidumo) ir kai Sios aplinkybes yra irodytos nustaftais faktais. fspejimas skiriamas kai nustatomas
darbuotojo ivykdytas konkretus darbo drausmes paZeidimas.
15. Prie5 priimdamas sprendim4 nutraukti darbo sutarti, darbdavys privalo pareikalauti
darbuotojo ra5yinio paai5kinimo, i5skyrus atvejus, kai darbuotojas per darbdavio nustat;rt4 proting4
laikotarpi Sio paai5kinimo nepateikia. Darbo sutartis del darbuotojo padaryto antro tokio paties darbo pareigq
paZeidimo gali bUti nutraukta tik tada, jeigu ir pirmasis paZeidimas buvo nustatytas, darbuotojas turejo
galimybg del jo pasiaiSkinti ir darbdavys per vien4 menesi nuo paZeidimo paai5kejimo dienos darbuotoj4
ispejo apie galim4 atleidim4 uL antr1toki paZeidim4.
16. Prie5 lspejant darbuotoj4 del darbo pareigq paZeidimo, darbuotojui sudaroma reali
galimybe pasiai3kinti del itariamo darbo drausmes paZeidimo ir, kad b[tq Darbdaviui Zinomos visos
aplinkybes, vadovauj amasi Siame Apra5e nustatyta tvarka.

17. Priei ispejant darbuotoj4, Progimnazijos direktorius (ar jo igaliotas asmuo) ra5tu
pareikalauja, kad darbuotojas ra5tu 3 dienq laikotarpyje pasiaiSkintq del darbo drausmes paZeidimo.
Reikalavime pasiai5kinti, ai5kiai suformuluojama, kokiu konkrediai darbo drausmes paZeidimu yra itariamas
darbuotojas, nurodoma paZeidimo padarymo laikas, vieta, darbuotojo kaltes irodymai, kitos reik5mingos
aplinkybes. Jeigu per Darbdavio nusta[44 3 dienq termin4 be svarbiq - Zinomq prieZasdiq darbuotojas
nepateikia pasiai5kinimo arba del ivairiq prieZasdiq atsisako ra5y,ti pasiai5kinim4, Sis atsisakymas pasiai5kinti
Progimnazijoje iforminamas atitinkamu aktu, o ispejimas skiriamas tuoj pat arba ne veliau kaip vieno
menesio laikotarpyje nuo tos dienos, kai paZeidimas paaiSkejo, ir be darbuotojo pasiai5kinimo. I Si laikotarpi
neiskaidiuojamos dienos, kai darbuotojas nebuvo darbe del ligos, komandiruoteje ar atostogavo.
18. Prie5 skiriant darbuotojui ispejim4, jo skyrimo klausimas i5 anksto derinamas su
Progimnazijos darbo tarybos atstovais.
19. Netinkamas pareigq atlikimas fiksuojamas Progimnazijos direktoriaus (ar jo igalioto
asmens) isakymu skiriant ispejim4 del darbo drausmds paZeidimo ir darbuotojui apie tai prane5ama
pasira5ytinai. fsakyme ai5kiai ir konkrediai nurodoma, kokiq darbo pareigq darbuotojas nerykde ar rykde
netinkamai ir kokius darbo drausmes reikalavimus paZeide.
20. Sprendim4 nutraukti darbo sutarti del darbuotojo padaryto paZeidimo direktorius priima ne
veliau kaip per I menesi nuo paZeidimo paai5kejimo ir ne veliau kaip per 6 menesius nuo jo padarymo
dienos. Pastarasis terminas pratgsiamas iki 2 metq, jeigu darbuotojo padarytas paZeidimas paai5keja atlikus
audit4, inventorizacij4 ar veiklos patikrinim4.

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Apra5as koreguojamas, keidiamas, pasikeitus Lietuvos Respublikos istatymams, teisiniams
aktams, darbo kodekso nuostatoms, suderinus su darbuotojq atstovais.
22. Sl Siuo Apra5u (fo pakeitimais, papildymais) Progimnazijos bendruomene supaZindinama
skelbiant ji vie5ai Progimnazijos tinklalapyje.
23. Sis Apra5as privalomas visiems Progimnazijos darbuotojams.

