
TVIRTINU 

Direktorius Juozas Jakutis 

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos  ir  

sporto centras 2005-04-04  įsakymas Nr. PV - 11 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS 

ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRAS 

VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Darbo tvarkos taisyklės yra lokalinis aktas, reglamentuojantis Viešosios 

įstaigos Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras  (toliau tekste - įstaiga) vidaus darbo 

tvarką. 

1.2. Su darbo tvarkos taisyklėmis pasirašytinai supažindinamas kiekvienas įstaigos darbuotojas. 

1.3. Darbo tvarkos taisyklės privalomos visiems įstaigos darbuotojams. 

1.4. Visa, ko neapima darbo tvarkos taisyklės, reguliuoja Lietuvos Respublikos 

įstatymai, Vyriausybės nutarimai, kiti teisės aktai, įstaigos įstatai ir administracijos 

sprendimai. 

1.5.Pasikeitus įstatymams, kitiems norminiams aktams, reguliuojantiems darbo teisinius santykius, 

darbo tvarkos taisyklių nuostatos, prieštaraujančios jiems, netaikomos. 

1.6. Įstaigos  darbuotojams, pažeidusiems nustatytą vidaus tvarką, taikomos drausminės 

atsakomybės priemonės (drausminės nuobaudos). 

1.7. Darbo tvarkos taisykles, jų pakeitimus ir papildymus tvirtina įstaigos vadovas, suderinęs su 

darbuotojų atstovais (jeigu yra). 

1.8. Darbo tvarkos taisyklės, jų pakeitimai ir papildymai įstaigos darbuotojams skelbiami viešai. 

1.9.  Darbo tvarkos taisyklės įsigalioja po keturiolikos kalendorinių dienų nuo jų paskelbimo. Darbo 

tvarkos taisyklės nustoja galios jas panaikinus ar pakeitus kitomis. 

II. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, ATLEIDIMAS IŠ DARBO PERKĖLIMAS Į 

KITĄ DARBĄ 

2.1. Darbo sutartis paprastai sudaroma neapibrėžtam laikui (neterminuota). Terminuota darbo 

sutartis gali būti sudaroma tam tikram laikui arba tam tikrų darbų atlikimo laikui, bet ne ilgiau kaip 

penkeriems metams. Neleidžiama sudaryti terminuotos darbo sutarties, jeigu darbas yra nuolatinio 

pobūdžio, išskyrus atvejus, kai tai nustato įstatymai arba kolektyvinės sutartys. Darbo sutarties 

terminas gali būti nustatomas iki tam tikros kalendorinės datos arba iki tam tikrų aplinkybių 

atsiradimo, pasikeitimo arba pasibaigimo. 



2.2. Darbo sutartis - tai darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti 

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

nustatytai vidaus darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje sulygtą 

darbą, mokėti darbuotojui darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, numatytas darbo įstatymuose, 

kituose norminiuose teisės aktuose ir šalių susitarimu. 

2.3.  Darbo sutarties šalimi gali būti asmuo, turintis darbinį teisnumą ir veiksnumą, t.y. sulaukęs 16 

metų amžiaus. Įstatymų nustatyta tvarka darbo sutarties šalimi gali būti asmuo, sukakęs  14 metų ir 

pagal sveikatos būklę galintis atlikti atitinkamą darbą. Nepilnamečiai nuo 14 iki 16 metų amžiaus 

gali būti priimami dirbti, jeigu tai netrukdys jiems lankyti mokyklą ir tik esant mokyklos ir vieno iš 

tėvų arba kito įstatyminio atstovo raštiškam sutikimui ir sveikatos priežiūros įstaigos leidimui dirbti 

atitinkmą darbą. Asmenys iki 18 metų negali būti skiriami dirbti darbus, nurodytus Lietuvos 

Respublikos darbo kodekso (toliau tekste - LR DK) 277 str. 

2.4.Sudarydamos darbo sutartį šalys sulygsta dėl būtinųjų sutarties sąlygų: darbuotojo darbo vietos 

(darbovietės), darbo funkcijų, darbo apmokėjimo sąlygų. Atskirose darbo sutarčių rūšyse gali būti 

numatomos ir kitos sąlygos, kurias šalys aptaria sudarydamos darbo sutartį (susitarimas dėl sutarties 

termino, sezoninio darbo pobūdžio ir kt.) Šalių susitarimu gali būti sulygstama ir dėl kitų darbo 

sutarties sąlygų, kurios neprieštarauja LR įstatymams, kitiems norminiams aktams (išbandymas, ne 

visa darbo diena, savaitė, materialinė atsakomybė ir kt.). 

2.5.  Sudarant darbo sutart, šalių susitarimu gali būti sulygstama dėl išbandymo, siekiant patikrinti, 

ar darbuotojas tinka jam pavestam darbui, taip pat stojančiam dirbti pageidaujant patikrinti, ar 

darbas jam tinka. Išbandymo sąlyga turi būti nurodoma darbo sutartyje. Išbandymo terminas negali 

būti ilgesnis kaip trys mėnesiai. Į išbandymo terminą neįskaitomi laikotarpiai, kai darbuotojas 

nebuvo darbe. 

2.6.  Remiantis LR Vyriausybės nutarimais patvirtintomis nuostatomis įstaigoje gali būti sudaromos 

sezoninio darbo, laikinosios, papildomo darbo ir antraeilių pareigų sutartys ir kt. 

2.7.  Priimamas į darbą asmuo darbdaviui privalo pateikti šiuos dokumentus: asmens tapatybę 

liudijantį dokumentą, sveikatos būklę patvirtinantį dokumentą, valstybinio socialinio draudimo 

pažymėjimą. Jeigu priėmimas į darbą siejamas su tam tikru išsimokslinimu ar profesiniu 

pasirengimu priimamas dirbti asmuo privalo pateikti išsimokslinimą, profesinį pasirengimą 

patvirtinančius dokumentus. 

 Priimamas dirbti nepilnametis nuo 14 iki 16 metų privalo pateikti: gimimo liudijimą, mokyklos, 

kurioje jis mokosi ir vieno iš tėvų ar kito faktiškai jį auginančio asmens (įstatyminio 

atstovo)raštišką sutikimą bei vaiko sveikatą prižiūrinčio gydytojo leidimą. Karo prievolininkai 

privalo pateikti dokumentus, kad jie yra įsirašę į karinę įskaitą vietinėse teritorinėse karinėse 

įstaigose pagal jų gyvenamąją vietą. Darbdavys turi teisę pareikalauti ir kitų šiame punkte 

neišvardintų dokumentų (pvz. rekomendacijų, kvalifikacijos ir patirties duomenų aprašymų ir t.t.). 

2.8.Įstaigos vadovas užtikrina, kad darbuotojui būtų leidžiama dirbti tik pasirašius 

su juo darbo sutartį, įteikus jam antrąjį sutarties egzempliorių ir išdavus jo tapatybę 

patvirtinantį dokumentą (darbo pažymėjimą). 

2.9.  Sudarydamas darbo sutartį darbdavys pasirašytinai supažindina 

darbuotoją su darbo sąlygomis, darbo tvarkos taisyklėmis, saugos darbe reikalavimais, pareigine 

nuostata (instrukcija), kitais lokaliniais norminiais aktais, reglamentuojančiais jo darbo sąlygas. 



2.10.  Priimant į darbą turi būti laikomasi atitinkamų pareigybių (specialybių) 

darbuotojams nustatytų reikalavimų. 

2.11.Vadovaujantys darbuotojai, specialistai gali būti priimami dirbti skelbiant spaudoje konkursą 

(kvalifikacinius egzaminus) atitinkamai pareigybei užimti. 

2.12. Darbo sutarties sąlygos yra privalomos sutarties šalims. Jos gali būti pakeistos, papildytos tik 

šalių susitarimu tai įforminant raštu kaip darbo sutarties 

pakeitimą. 

2.13.    Įstatyme numatytais atvejais darbdavys turi teisę pakeisti darbo sutarties 

sąlygas. Darbuotojui nesutikus dirbti pakeistomis darbo sąlygomis jis gali būti 

atleistas iš darbo pagal LR DK 129 str. 

2.14. Darbo sutartis pasibaigia: 

-  ją nutraukus LR DK ir kitų įstatymų nustatytais pagrindais; 

-  likvidavus darbdavį be teisių perėmėjo; 

-  darbuotojui mirus; 

2.15.Darbo užmokestis įstaigos darbuotojams mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, t.y. 

avansas iki einamojo mėnesio 28 d., likusi dalis - iki kito mėnesio 13 d. Jeigu yra raštiškas 

darbuotojo prašymas darbo užmokestis gali būti mokamas vieną kartą per mėnesį. 

2.16. Visiems darbuotojams kiekvieną mėnesį yra įteikiami atsiskaitymo lapeliai. Į atsiskaitymo 

lapelius įrašomos darbuotojui apskaičiuotos, išmokėtos ir išskaičiuotos sumos. 

2.17. duomenys apie darbuotojo darbo užmokestį teikiami ir skelbiami tik įstatymų numatytais 

atvejais arba darbuotojo sutikimu. 

Už viršvalandinį darbą ir darbą naktį mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojui nustatyto 

valandinio atlygio (mėnesinės algos). Už darbą poilsio arba švenčių dieną , jeigu jis nenumatytas 

pagal grafiką, mokama ne mažiau kaip dvigubai 

2.18. Duomenys apie darbuotojo darbo užmokestį teikiami ir skelbiami tik įstatymų numatytais 

atvejais arba darbuotojo sutikimu. 

2.19.    Už viršvalandinį darbą ir darbą naktį mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojui nustatyto 

valandinio atlygio (mėnesinės algos). Už darbą poilsio arba švenčių dieną , jeigu jis nenumatytas 

pagal grafiką, mokama ne mažiau kaip dvigubai arba darbuotojo pageidavimu kompensuojama 

suteikiant per mėnesį kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų. Už darbą 

švenčių dieną pagal grafiką mokamas ne mažesnis kaip dvigubas valandinis arba dieninis 

atlygis.Išeitinės išmokos išmokėjimo atvejai bei dydis nustatyti LR DK 140 str. 

2.20.    Išeitinės išmokos išmokėjimo atvejai bei dydis nustatyti KR DK 140 str. 

2.21.    Įstatymų nustatyta tvarka bei atvejais iš darbuotojų darbo užmokesčio gali būti daromos 

išskaitos. 



2.22. Darbuotoją atleidžiant iš darbo, visos jam priklausančios darbo užmokesčio sumos išmokamos 

LR DK 206 str. nustatyta tvarka, t.t.: 

-kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju, kuris dirba iki atleidimo iš darbo dienos, - ne vėliau 

kaip atleidimo iš darbo dieną; 

-kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju, kuris atleidimo dieną nebedirba (dėl laikinojo 

nedarbingumo, pravaikštos, laisvės atėmimo ir kt.) - per vieną dieną nuo tos dienos, kurią atleistas 

iš darbo darbuotojas pareikalavo atsiskaityti. 

2.23. Darbuotojui mirus, jam priklausantis darbo užmokestis ir kitos sumos išmokamos mirusiojo 

šeimos nariams arba tiems asmenims, kurie jį laidojo – ne vėliau kaip per tris darbo dienas 

pristačius mirties faktą patvirtinantį dokumentą. 

III. DARBUOTOJŲ PAREIGOS 

3.1. Darbuotojai privalo: 

3.1.1.nustatytu laiku atvykti į darbą, darbo metu būti darbo vietoje; 

3.1.2. sąžiningai, kokybiškai ir laiku atlikti sulygtą darbą, numatytą darbo sutartyje, pareiginėje 

instrukcijoje (nuostatoje); 

3.1.3.laiku ir rūpestingai atlikti darbus pagal paskyras (pavedimus) ir užduotis, laiku ir kokybiškai 

vykdyti operatyvias užduotis; 

3.1.4.laikytis įstaigos darbo tvarkos taisyklėse, darbo grafike nustatyto darbo ir   poilsio režimo; 

3.14.laikytis darbo drausmės; 

3.1.5.stengtis tobulinti savo profesinius įgūdžius, kelti kvalifikaciją, vykti į organizuojamus kursus 

bei mokymus; 

3.17.saugoti tarnybines paslaptis; 

3.1.6.laikytis LR įstatymų, norminių aktų, darbo tvarkos taisyklių, kitų teisės aktų reikalavimų, 

vykdyti įstaigos administracijos sprendimus; 

3.1.9.    griežtai laikytis saugos darbe, priešgaisrinės saugos, gamybinės sanitarijos, darbo higienos, 

įrengimų priežiūros taisyklių bei kitų norminių aktų reikalavimų, o taip pat saugos ir sveikatos, 

priešgaisrinės saugos, įrengimų eksploatavimo, gamybinių bei pareiginių instrukcijų reikalavimų; 

3.1.10.visą darbo laiką skirti našiam darbui, netrukdyti kitiems darbuotojams atlikti jų darbines 

pareigas (funkcijas), saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų sveikatai,  saugiai dirbti, žinoti ir 

vykdyti saugos ir sveikatos norminių aktų reikalavimus; 

3.1.11.nedirbti su techniškai netvarkingomis darbo priemonėmis ir apie tai pranešti darbdaviui ar jo 

įgaliotam asmeniui; 



3.1.12.dirbti su darbo drabužiais, darbo avalyne, naudoti individualiosios (kolektyvinės) saugos 

priemones, kai tai būtina pagal atitinkamas taisykles, instrukcijas; 

3.1.13.  savo darbo vietą, įrankius ir įrengimus laikyti ir perduoti 

pakeičiančiam darbuotojui švarius ir tvarkingus, laikytis nustatytos dokumentų ir 

materialinių vertybių saugojimo tvarkos, raštvedybos taisyklių (standartų) reikalavimų; 

3.1.14.  saugoti ir tausoti įstaigos turtą, racionaliai naudoti transporto 

priemones, mechanizmus, kitus įrengimus bei įrangą, rūpestingai elgtis su 

įrengimais, įrankiais, prietaisais, naudojamais darbo procese, ekonomiškai ir racionaliai naudoti 

medžiagas, žaliavas, kurą bei kitus materialinius išteklius; 

3.1.15. imtis priemonių ir pagal galimybes bei kompetenciją pašalinti 

priežastis, galinčias  sukelti traumas,  ūmius  apsinuodijimus, avarijas, apie tai nedelsiant informuoti 

darbdavį ar jo įgaliotą asmenį. 

3.1.16.  informuoti darbdavį, jo įgaliotą asmenį apie darbo metu gautas traumas, susijusius su darbu 

ūmius sveikatos sutrikimus; 

3.1.17.įstatymų nustatyta tvarka periodiškai pasitikrinti sveikatą; 

3.1.18.vykdyti kitus darbdavio, jo įgaliotų asmenų bei pareigūnų, kontroliuojančių darbo ir 

priešgaisrinę saugą, įrengimų eksploatavimą, sanitarinį- 

higieninį būvį, teisėtus nurodymus. 

3.2. Darbuotojui draudžiama darbo metu darbe vartoti alkoholinius gėrimus, 

narkotines ar toksines medžiagas. 

 3.3.  Pasibaigus darbui visi darbuotojai privalo užgesinti šviesą, išjungti veikiančius įrengimus, 

palikti darbo vietą tvarkingą. Darbuotojai, dirbantys pagal slenkančius darbo grafikus ir atsakingi už 

administracinių ir kitų patalpų uždarymą privalo pildyti patalpų uždarymo žurnalus ir perduoti juos 

pakeičiančiam darbuotojui. 

IV. ADMINISTRACIJOS PAREIGOS 

4.1. Administracija privalo: 

4.1.1.laikytis LR įstatymų, kitų norminių aktų, reglamentuojančių darbo teisinius santykius ir 

vykdyti saugos darbe norminių aktų reikalavimus; 

4.1.2.    kiekvienoje darbo vietoje sudaryti sveikas ir saugias darbo sąlygas; 

4.1.3.    sudaryti reikiamas sąlygas darbuotojų pareigoms (darbinėms funkcijoms vykdyti); 

4.1.4.suteikti darbuotojui darbo vietą, aprūpinti būtinomis technikos bei kitomis priemonėmis 

pareigoms (darbinėms funkcijoms) vykdyti; 

4.1.5.instruktuoti ir mokyti darbuotojus saugiai dirbti, tikrinti jų žinias; 



4.1.6.            instruktuoti darbuotojus saugos darbe klausimais sudarant darbo sutartį, keičiant darbo 

sutarties sąlygas, keičiant darbo procesus, taip pat, jeigu pasikeičia saugos darbe standartai, normos, 

taisyklės, instrukcijos; 

4.1.7.            kontroliuoti, kaip darbuotojai laikosi saugos darbe, gamybinės sanitarijos, darbo 

higienos, priešgaisrinės saugos taisyklių bei instrukcijų reikalavimų; 

4.1.8.      aprūpinti darbo vietas ir darbuotojus saugiais įrengimais, diegti saugius darbo ir 

technologinius procesus, aprūpinti darbuotojus saugos darbe priemonėmis, tinkamai įrengti buitines 

patalpas; 

4.1.9.pagal patvirtintas normas aprūpinti darbuotojus specialiais drabužiais, darbo avalyne bei 

kitomis individualios (kolektyvinės ) saugos priemonėmis; 

4.1.10.      organizuoti darbuotojų sveikatos patikrinimus, nelaimingų atsitikimų, ūmių susirgimų 

darbe atvejais organizuoti skubią medicinos pagalbą; 

4.1.11.      organizuoti darbuotojų darbą pagal fiziologiškai pagrįstą darbo ir poilsio rėžimą; 

4.1.12.      tvirtinti saugos darbe instrukcijas, pareigines instrukcijas (nuostatas), skyrių bei kitų 

struktūrinių padalinių nuostatus, kitus lokalinius aktus, laikytis raštvedybos taisyklių (standartų) 

reikalavimų; 

4.1.13.      darbuotojams, pažeidusiems darbo drausmę, saugos darbe norminių aktų reikalavimus, 

darbo tvarkos taisyklių reikalavimus, skirti drausmines nuobaudas, nustatyta tvarka reikalauti 

atlyginti padarytą žalą. 

 4.1.14.      darbuotojams, pažeidusiems darbo drausmę, saugos darbe norminių aktų reikalavimus, 

darbo tvarkos taisyklių reikalavimus, skirti drausmines nuobaudas, nustatyta tvarka reikalauti 

atlyginti padarytą žalą. 

4.1.15.      organizuoti darbuotojų sveikatos patikrinimus, nelaimingų atsitikimų, ūmių susirgimų 

darbe atvejais organizuoti skubią medicinos pagalbą; 

4.1.16.      organizuoti darbuotojų darbą pagal fiziologiškai pagrįstą darbo ir poilsio rėžimą; 

4.1.17.      tvirtinti saugos darbe instrukcijas, pareigines instrukcijas (nuostatas), skyrių bei kitų 

struktūrinių padalinių nuostatus, kitus lokalinius aktus, laikytis raštvedybos taisyklių (standartų) 

reikalavimų; 

4.1.18.      darbuotojams, pažeidusiems darbo drausmę, saugos darbe norminių aktų reikalavimus, 

darbo tvarkos taisyklių reikalavimus, skirti drausmines nuobaudas, nustatyta tvarka reikalauti 

atlyginti padarytą žalą. 

V. DARBO LAIKAS IR JO PANAUDOJIMAS 

5.1.       Darbo laikas - kalendorinio laiko dalis, kurią darbuotojas, laikydamasis numatytos vidaus 

tvarkos privalo dirbti jam pavestą darbą, vykdyti savo pareigas (darbines funkcijas) ir kiti jam 

prilyginti laikotarpiai; 



5.2.       Normali darbuotojų darbo trukmė įstaigoje yra 40 valandų per savaitę. Maksimalus darbo 

laikas, įskaitant viršvalandžius, per septynias dienas negali viršyti 48 valandų. Įstaigoje nustatoma 

penkių darbo dienų savaitė su dviem poilsio dienomis. Poilsio dienos yra šeštadienis ir sekmadienis. 

5.3.       Įstaigos darbuotojams dirbantiems penkių darbo dienų savaitę, išskyrus darbuotojus, 

kuriems įstaigos vadovo įsakymais yra nustatytas kitas darbo ir poilsio režimas bei darbuotojus, 

dirbančius pagal darbo (pamainų) grafikus, taikomas toks darbo laiko režimas: 

-darbo pradžia -8.00 val; 

-pertrauka pailsėti ir pavalgyti - 12.00-12.30 val; 

-darbo pabaiga (pirmadieniais - ketvirtadieniais) - 16.45 val; 

-darbo pabaiga (penktadieniais) - 15.30 val. 

5.4.Įstaigos  darbuotojams, dirbantiems slenkančiu grafiku darbo laiko 

trukmė nustatoma darbo (pamainų) grafikuose. Darbo (pamainų) grafikus parengia 

atsakingi struktūrinių padalinių darbuotojai ir pateikia tvirtinti socialinės ir 

medicininės reabilitacijos vadovui. Darbo grafikai paskelbiami viešai ne vėliau kaip 

prieš dvi savaites iki jų įsigaliojimo. Draudžiama skirti darbuotoją dirbti dvi 

pamainas iš eilės. Darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki keturiolikos metų, jeigu yra 

galimybė, turi pirmumo teisę pasirinkti darbo pamainą. 

  

 5.5.Esant būtinumui, atskiriems struktūriniams padaliniams bei darbuotojams darbo dienos 

pradžios, pabaigos, pertraukos pailsėti ir pavalgyti laikas 

suderinus su šių struktūrinių padalinių vadovais, gali būti keičiamas administracijos vadovo 

įsakymais. 

5.6.Darbuotojų dirbtas darbo laikas žymimas Vyriausybės  patvirtintos pavyzdinės formos darbo 

laiko apskaitos žiniaraščiuose. 

5.7.Į darbo laiką neįeina: pravaikšta, neatvykimas į darbą administracijai leidus, valstybinių, 

visuomeninių ar piliečio pareigų atlikimas, karinė tarnyba arba mokomosios karinės pratybos, 

nedarbingumo laikas, pertraukos pailsėti ir pavalgyti, kasdieninis (tarp pamainų), kassavaitinis 

poilsis, šventės, atostogos. 

5.8.  Poilsio laikas - tai įstatymu, kolektyvine ar darbo sutartimi reglamentuotas laisvas nuo darbo 

laikas. Poilsio laiko rūšys yra šios: pertrauka pailsėti ir pavalgyti, papildomos ir specialios 

pertraukos pailsėti darbo dienos (pamainos) laiku, paros nepertraukiamasis poilsis, kasmetinis 

poilsio laikas (švenčių dienos, atostogos). 

5.9.  Be  pertraukos pailsėti ir pavalgyti tam tikrų kategorijų įstaigos darbuotojams gali būti 

nustatomos papildomos ir specialios pertraukos, įskaitomos į darbo laiką. Administracijos vadovas 

patvirtina darbų, kuriuos dirbant nustatomos specialios pertraukos ir darbuotojų, kuriems 

nustatomos specialios pertraukos, sąrašus. Papildomos   ir  specialios poilsio pertraukos 



darbuotojams gali būti suteikiamos atskiru administracijos vadovo įsakymu. Papildomų ir specialių 

pertraukų skaičius, trukmė, poilsio vieta šių petraukų metų gali būti nustatoma darbo sutartyse. 

5.10. Įstaigoje nedirbama šiomis švenčių dienomis: 

-  sausio 1-ąją - Naujųjų metų dieną; 

-  vasario 16-ąją - Lietuvos valstybės atkūrimo dieną; 

-  kovo 11-ąją - Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną; 

-sekmadienį ir pirmadienį - krikščionių Velykų (pagal vakarietiškąją tradiciją) dienomis; 

-  gegužės 1-ąją - Tarptautinę darbo dieną; 

-  pirmąjį gegužės sekmadienį - Motinos dieną; 

-birželio 24-ąją - Rasos ir Joninių dieną; 

-  liepos 6-ąją - Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną; 

-  rugpjūčio 15 - ąją - Žolinę (Svč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų dieną); 

-  lapkričio 1-ąją - Visų Šventųjų dieną; 

-  gruodžio 25-ąją ir 26-ąją - Kalėdų dienomis. 

Šiomis dienomis įstaigoje dirba tik pamaininis (budintysis) personalas, dirbantis pagal darbo 

(pamainų ) grafikus. Be to, švenčių dienomis leidžiama dirbti tokius darbus, kurių sustabdyti 

negalima dėl gamybinių ir techninių sąlygų, darbus, būtinus, gyventojams aptarnauti, taip pat 

neatidėliotinus remonto ir krovos darbus. 

5.11.  Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda, išskyrus 

sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus. 

5.12.  Sutrumpintas darbo laikas - tai darbo laikas, kurio trukmė specialiais norminiais aktais 

nustatoma trumpesnė už normalią. 

5.13.  Sutrumpintas darbo laikas įstaigoje nustatomas atsižvelgiant į darbo sąlygas ir dirbančio 

asmens fiziologines savybes. Sutrumpinta darbo  trukmė nustatoma: 

5.13.1.asmenims iki 18 metų - pagal LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatas. Būtent: 

paaugliams (asmenims nuo 16 iki 18 metų) - ne daugiau kaip 8 valandos per parą kartu su kasdiene 

pamokų trukme ir ne daugiau kaip 40 valandų per savaitę kartu su pamokų trukme per savaitę. 

Vaikams (asmenims iki 16 metų), dirbantiems lengvus darbus – iki 2 valandų per dieną mokslo 

metų laiku ir 12 valandų per savaitę, jeigu dirbama trimestro arba semestro metu, tačiau ne tada, 

kai  mokykloje vyksta pamokos, arba 7 valandos per dieną ir 35 valandos per savaitę, kai dirbama 

ne mažiau kaip savaitę ne mokslo metų laiku (šis darbo laikas gali būti pailgintas iki 8 valandų per 

dieną ir 40 valandų per savaitę vaikams, kuriems sukako 15 metų); 



5.13.2.asmenims, dirbantiems darbo aplinkoje, kurioje sveikatai kenksmingų veiksnių dydžiai 

viršija darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nustatytus leistinus ribinius dydžius (kiekius) ir kai 

techninėmis ir kitomis priemonėmis jų kiekio darbo aplinkoje sumažinti iki sveikatai nekenksmingų 

dydžių neįmanoma, darbo laikas nustatomas atsižvelgiant į darbo aplinką, bet ne ilgesnis kaip 36 

valandos per savaitę; 

5.13.3.asmenims, dirbantiems naktį; 

5.13.4.kitų kategorijų darbuotojų, kurių darbo pobūdis susijęs su didesne protine, emocine įtampa, 

darbo laiko sutrumpinimo tvarką nustato LR Vyriausybė. 

5.14.Ne visas darbo laikas - tai darbo laiko trukmė, trumpesnė už atitinkamos kategorijos 

darbuotojams arba darbuotojams, dirbantiems tam tikromis sąlygomis, numatytą normalią darbo 

laiko trukmę. Ne visas darbo laikas nustatomas darbo tvarkos taisyklių 5.16 punkte nurodytais 

atvejais. 

5.15.Ne visas darbo laikas gali būti nustatomas tiek priimant darbuotoją į darbą (sudarant 

terminuotą arba neterminuotą darbo sutartį), tiek keičiant galiojančią darbo sutartį. 

5.16.  Ne visas darbo dienos arba darbo savaitės laikas nustatomas: 

5.16.1.  darbuotojo ir darbdavio susitarimu; 

5.16.2. darbuotojo reikalavimu dėl jo sveikatos būklės pagal medicinos įstaigos išvadą; 

5.16.3.  jeigu to pareikalauja: 

5.16.3.1.nėščia moteris, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinanti moteris; 

5.16.3.2.darbuotojas, auginantis vaiką iki 3 metų; 

medicinos įstaigos išvadą. 

5.16.3.3. darbuotojas, vienas auginantis vaiką iki 14 metų arba vaiką invali- 

dą iki 16 metų; 

5.16.3.3.darbuotojas iki aštuoniolikos metų; 

5.16.3.4.invalidas pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą; 

5.16.3.5.darbuotojas, slaugantis sergantį šeimos narį ir pateikęs darbdaviui medicinos įstaigos 

išvadą. 

5.17.Ne visos darbo dienos (pamainos) laiko trukmės nustatymo ypatumus nu- 

Stato galiojantys norminiai aktai. 

5.18.Ne pilnas darbo laikas (ne visa darbo diena arba ne visa darbo savaitė)apmokamas 

proporcingai dirbtam laikui arba už atliktą darbą. 



5.19.   Tik įstatymų nustatyta tvarka išimtinais atvejais darbdavys turi teisę organizuoti 

viršvalandinius darbus. Viršvalandiniu laikomas darbas, kurį darbuotojai dirba viršydami darbo 

tvarkos taisyklėse nustatytą darbo laiko trukmę. Viršvalandiniu darbu nelaikomas administracijos 

pareigūnų darbas, viršijantis nustatytą darbo trukmę. Tokių pareigų sąrašą tvirtina administracijos 

vadovas. 

5.20.Viršvalandiniai darbai neturi viršyti 4 valandų, jeigu jie dirbami dvi dienas iš eilės, ir 120 

valandų per metus. 

5.21.Budėjimas namuose poilsio ar švenčių dienomis organizuojamas LRDK 155 str. nustatyta 

tvarka pagal administracijos vadovo tvirtinamus budėjimo grafikus. 

5.22.Kasmetinės atostogos -  tai  kalendorinės dienos, suteikiamos darbuotojams pailsėti ir atstatyti 

darbingumą, paliekant darbo vietą (pareigas) ir mokant vidutinį darbo užmokestį. Švenčių dienos, 

paskelbtos nedarbo dienomis, į atostogų trukmę neįskaičiuojamos. 

5.23.    Įstaigos darbuotojams iki 18 metų, invalidams, darbuotojams, vieniems auginantiems 

vaiką  iki  14 metų arba vaiką invalidą iki jam sueis 16 metų, suteikiamos 35 kalendorinių dienų 

trukmės kasmetinės atostogos, kitiems įstaigos darbuotojams suteikiamos 28 kalendorinių dienų 

trukmės kasmetinės atostogos, išskyrus tų kategorijų darbuotojus, kurių sąrašą nustato ir jame 

nurodo konkrečią pailgintų atostogų trukmę LR Vyriausybė. 

 5.24.    Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka nustatoma atostogų suteikimo grafikuose, 

atsižvelgiant į būtinumą užtikrinti normalų įstaigos funkcionavimą bei palankias sąlygas darbuotojų 

poilsiui ir darbingumui atstatyti, įvertinus struktūrinių padalinių vadovų pasiūlymus bei darbuotojų 

pageidavimus. 

5.25.    Už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos po šešių mėnesių 

nepertraukiamojo darbo įstaigoje. Teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laiką po šešių mėnesių 

nepertraukiamojo darbo įstaigoje turi: asmenys iki aštuoniolikos metų, nėščios moterys ir 

darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki keturiolikos metų arba vaiką invalidą iki šešiolikos metų. 

Nesuėjus šešiems nepertraukiamojo darbo mėnesiams, darbuotojo prašymu kasmetinės atostogos 

suteikiamos: moterims prieš nėštumo ir gimdymo atostogas arba po jų, kitais įstatymų arba 

kolektyvinių sutarčių numatytais atvejais. Atostogos už antrus ir paskesnius darbo metus 

suteikiamos bet kuriuo darbo metų laiku pagal nustatytą atostogų suteikimo eilę, t.y. įstaigos 

direktoriaus patvirtintą kasmetinių atostogų suteikimo darbuotojams grafiką. Atostogų suteikimo 

grafikas kitiems kalendoriniams metams, sudaromas ir pateikiamas direktoriui patvirtinti bei 

paskelbiamas visiems įstaigos darbuotojams ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio mėn. 24 d. 

5.26.   Atostogų laikas gali būti perkeltas tik raštiškai šalims susitarus. 

5.27.   Atostogos suteikiamos dalimis šalims susitarus. Viena iš atostogų dalių negali  būti 

trumpesnė kaip 14 kalendorinių dienų. 

5.28.   Atšaukti iš atostogų leidžiama tik darbuotojui sutikus. 

5.29.   Tikslinės atostogos yra: nėštumo ir gimdymo,  atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji 

metai, mokymosi, kūrybinės, valstybinėms ir visuomeninėms pareigoms atlikti, nemokamos. 



5.30.   Darbuotojo reikalavimu nemokamos atostogos suteikiamos LR DK 184 str. nustatyta tvarka, 

t.y.: 

5.31.1. darbuotojams, auginantiems vaiką iki keturiolikos metų - iki 14 kalendorinių dienų; 

5.31.2.   darbuotojams, auginantiems vaiką invalidą iki šešiolikos metų - iki 30 kalendorinių dienų; 

5.31.3.   moters nėštumo ir gimdymo atostogų  metu bei vaiko priežiūros, kol jam sueis treji metai, 

atostogų metu tėvui jo pageidavimu (motinai - tėvo atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji 

metai, metu); šių atostogų bendra trukmė negali viršyti trijų mėnesių; 

5.31.4.   invalidui - iki 30 kalendorinių dienų per metus; 

 5.31.5. darbuotojui, vienam slaugančiam invalidą, kuriam invalidumą nustatančios komisijos 

sprendimu nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas, - iki 30 kalendorinių dienų per metus šalių 

suderintu laiku; 

5.31.6. darbuotojui, slaugančiam sergantį šeimos narį - tokiam laikui, kurį rekomenduoja gydymo 

įstaiga; 

5.31.7. santuokai sudaryti - ne mažiau kaip 3 kalendorinės dienos; 

5.31.8. mirusio šeimos nario laidotuvėms - ne mažiau kaip 3 kalendorinės dienos. 

 VI. PASKATINIMAI UŽ SĖKMINGĄ DARBĄ, SOCIALINĖS GARANTIJOS 

 6.1.Už ilgalaikį, nepriekaištingą, našų darbą bei kitus pasiekimus darbe, gerus darbinės veiklos 

rezultatus įstaigos darbuotojams gali būti taikomi paskatinimai, numatyti LR DK 233 str. (padėkos 

paskelbimas (padėkos raštas), apdovanojimas dovana, premijos skyrimas, papildomų atostogų 

suteikimas, pirmumo teise pasiuntimas tobulintis ir kt.) 

6.2.Paskatinimai skelbiami direktoriaus įsakymais. 

6.3.Įstaigos darbuotojui skiriama 100 litų pašalpa artimojo (sutuoktinio, tėvų, vaikų, brolių, seserų) 

mirties atveju. Pašalpa skiriama įstaigos darbuotojui pateikus prašymą bei giminystės ryšį ir mirties 

faktą patvirtinančius dokumentus. 

6.4.    Mirus įstaigos darbuotojui skiriama 200,0 Litų pašalpa artimiesiems, nuperkamas vainikas, 

vietinėje ar Respublikinėje spaudoje pareiškiama užuojauta mirusiojo artimiesiems, darbuotojams 

skiriamas transportas nuvykti į laidotuvių vietą. 

6.5.    Pašalpos skyrimas įforminamas direktoriaus įsakymu. 

VII. MATERIALINĖ ATSAKOMYBĖ 

7.1. Materialinė atsakomybė atsiranda dėl teisės pažeidimo, kuriuo vienas darbo santykio subjektas 

padaro žalą kitam subjektui, neatlikdamas savo pareigų arba netinkamai jas atlikdamas. 

7.2. Darbuotojas privalo atlyginti materialinę žalą, atsiradusią dėl: 



7.2.1.turto netekimo ar jo vertės sumažėjimo, sugadinimo (sužalojimo); 

7.2.2.medžiagų pereikvojimo; 

7.2.3.baudų ir kompensacinių išmokų, kurias darbdavys turėjo sumokėti dėl darbuotojo kaltės; 

7.2.4.išlaidų, susidariusių dėl sugadintų daiktų; 

 7.2.5.netinkamo materialinių vertybių saugojimo; 

7.2.6.netinkamos materialinių ar piniginių vertybių apskaitos; 

7.2.7.to, kad nesiima priemonių užkirsti kelią blogai produkcijai išleisti, materialinėms ir 

piniginėms vertybėms grobti; 

7.2.8.kitokių darbo tvarkos taisyklių, pareiginių ar kitų instrukcijų pažeidimo. 

7.3.Darbuotojas privalo atlyginti visą padarytą žalą, bet ne daugiau kaip jo trijų vidutinių mėnesinių 

darbo užmokesčio dydžio, išskyrus atvejus, numatytus darbo tvarkos taisyklių 7.4 punkte. 

7.4.Darbuotojas privalo atlyginti visą žalą, jei: 

7.4.1. žala padaryta tyčia; 

7.4.2. žala padaryta jo nusikalstama veikla, kuri yra konstatuota Baudžiamojo proceso kodekso 

nustatyta tvarka; 

7.4.3.žala padaryta darbuotojo, su kuriuo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis. 

Visiškos materialinės atsakomybės sutartis gali būti sudaroma su darbuotojais,  kurių darbas yra 

tiesiogiai  susijęs su materialinių vertybių saugojimu, priėmimu, išdavimu, pardavimu, pirkimu, 

gabenimu ir dėl priemonių, perduotų darbuotojui naudotis darbe. Ši sutartis įforminama raštu. 

Visiškos materialinės atsakomybės sutartys negali būti sudaromos su darbuotojais iki aštuoniolikos 

metų; 

7.4.4.žala padaryta prarandant įrankius, drabužius, apsaugos priemones, perduotas darbuotojui 

naudotis darbe, taip pat prarandant medžiagas, pusgaminius ar gaminius gamybos procese; 

7.4.5.žala padaryta kitokiu būdu ar kitokiam turtui, kai už ją visiška materialinė atsakomybė 

nustatyta specialiuose įstatymuose; 

7.4.6.žala padaryta neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotikų ar toksinių medžiagų darbuotojo; 

7.4.7.tai nustatyta kolektyvinėje sutartyje. 

7.5.    Atlygintinos žalos dydį sudaro tiesioginiai nuostoliai bei negautos pajamos. 

7.6.    Žala apskaičiuojama atsižvelgiant į turto vertę atskaičiavus nusidėvėjimą ir natūralų vertės 

sumažėjimą bei turėtas išlaidas (tiesioginius nuostolius). 

7.7.Atlygintina žala nustatoma tokio dydžio, kurį darbdavys regreso teise įgijo dėl darbuotojo 

padarytos Žalos atlyginimo. 



7.8.Darbuotojo padaryta ir jo gera valia Šalių susitarimu natūra arba pinigais neatlyginta žala 

neviršijant jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio gali būti išskaitoma iš darbuotojui 

priklausančio darbo užmokesčio įstaigos vadovo rašytiniu nurodymu. 

 7.9. Įstaigos vadovo raštiškas nurodymas (įsakymas) išieškoti žalą gali būti priimamas ne vėliau 

kaip per vieną mėnesį nuo žalos paaiškėjimo dienos. 

VIII. ATSAKOMYBĖ UŽ DARBO DRAUSMĖS PAŽEIDIMUS 

8.1. Darbo drausmė - tai kiekvieno darbuotojo pareiga laikytis norminių aktų reikalavimų, kylančių 

iš darbo teisinių santykių. 

8.2.Darbo metu darbuotojams draudžiama: 

 -atlikti pašalinius darbus;  

 atitraukti darbuotojus nuo jų tiesioginių pareigų (darbinių funkcijų) vykdymo; vykdyti 

visuomenines pareigas, nesusijusias su pareigų (darbinių funkcijų) vykdymu, išskyrus 

įstatymų numatytus atvejus;  

 šaukti susirinkimus, posėdžius ir pasitarimus visuomeniniais pagrindais;  

 miegoti;  

 įnešti į įstaigos teritoriją (patalpas) alkoholinius gėrimus, narkotines ar toksines medžiagas;  

 -vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ar toksines medžiagas darbo metu (vykdant 

darbines funkcijas, pareigas), darbo vietose.  

8.3.  Atsakingi padalinių vadovai privalo užtikrinti, kad prieš išvykstant darbuotojai,  vairuojantys 

įstaigos transporto priemones yra blaivūs (negirti), ar jie neapsvaigę, ar nėra kitų priežasčių, dėl 

kurių darbuotojas negali tinkamai atlikti jam pavestas užduotis (pvz. serga, yra streso ar 

susijaudinimo būklėje ir pan.); 

8.4.   Struktūrinių padalinių vadovai, ar kiti atsakingi darbuotojai turi teisę pasiųsti arba pristatyti į 

asmens sveikatos priežiūros  įstaigą medicininei  apžiūrai  darbuotojus,  įtariamus neblaivumu 

(girtumu) ar apsvaigimu. Darbuotojų neblaivumas (girtumas) ar apsvaigimas turi būti nustatomas 

nedelsiant, surašant aktą,  bet ne vėliau kaip per dvi valandas nuo darbuotojo, įtariamo neblaivumu 

(girtumu) ar apsvaigimu, sulaikymo (išaiškinimo) momento. Atsisakius darbuotojui vykti į asmens 

sveikatos priežiūros įstaigą girtumui ar apsvaigimui nuo toksinių medžiagų nustatyti, jo girtumas ar 

apsvaigimas nustatomas kitais būdais ir surašomas aktas. l 

8.5.   Darbuotojui, pasirodžiusiam darbe neblaiviam, narkotinio ar toksinio 

apsvaigimo būklėje tą dieną (pamainą) neleidžiamajam dirbti. 

8.6.    Struktūrinių padalinių vadovai privalo nedelsiant nušalinti nuo darbo neblaivius, apsvaigusius 

narkotinėmis ar toksinėmis medžiagomis darbuotojus ir surašyti darbuotojo nušalinimo nuo darbo 

įsakymą. Nušalinti darbuotoją nuo darbo (pareigų) ir sustabdyti jam darbo užmokesčio mokėjimą 

galima ir kitais įstatymų numatytais atvejais. 

 8.7. Struktūrinių padalinių vadovams,  kitiems darbuotojams drausminės nuobaudos gali būti 

skiriamos už tai, jeigu jie kartu su jiems pavaldžiais darbuotojais gėrė  alkoholinius gėrimus darbo 

metu, nesiėmė priemonių  neblaiviems  asmenims nušalinti nuo darbo arba nuslėpė atvejus, 

kai  jiems pavaldūs darbuotojai gėrė alkoholinius gėrimus darbo vietoje darbo laiku ar pasirodė 

darbe neblaivūs. 



8.8.   Pravaikšta yra neatvykimas į darbą be svarbių priežasčių per visą darbo dieną (pamainą). 

Jeigu darbuotojas neatvyksta į darbą be svarbių priežasčių per visą darbo dieną (pamainą) 

administracija taiko vieną iš drausminių nuobaudų, numatytų vidaus darbo tvarkos taisyklių 8.10 

punkte. 

8.9.   Drausminės nuobaudos gali būti skiriamos už darbo pareigų nevykdymą arba netinkamą, 

aplaidų darbinių funkcijų (pareigų) vykdymą dėl darbuotojo kaltės. 

8.10. Įstaigos darbuotojams už darbo drausmės pažeidimus gali būti taikomos drausminės 

nuobaudos, numatytos LR DK 237 str.: 

 pastaba;  

 papeikimas;  

 atleidimas iš darbo (LR DK 136 str. 3 d. numatytais atvejais).  

8.11.  Nuobaudą parenka  administracija  atsižvelgdama  į pažeidimo sunkumą, aplinkybes, 

kuriomis jis padarytas, darbuotojo ankstesnį elgesį ir darbą, į tai, ar darbuotojas anksčiau buvo 

baustas drausmine tvarka, kiek laiko ir kaip anksčiau jis dirbo. 

8.12.   Prieš  skiriant  drausminę  nuobaudą reikia pareikalauti, kad  darbuotojas pasiaiškintų raštu. 

Jeigu per administracijos nustatytą terminą darbuotojas be svarbių priežasčių nepateikia 

pasiaiškinimo  arba  atsisako pateikti  pasiaiškinimą,  drausminė nuobauda gali būti skiriama ir be 

pasiaiškinimo. 

8.13.  Už kiekvieną darbo drausmės pažeidimą galima skirti tik vieną drausminę nuobaudą. 

8.14.  Drausminės nuobaudos skiriamos įstaigos direktoriaus įsakymu. 

8.15.  Apie drausminės nuobaudos paskyrimą darbuotojui pranešama pasirašytinai. 

 8.16.  Darbuotojo atsisakymas pasirašyti apie supažindinimą su įsakymu arba jo nuorašo gavimą 

neturi įtakos nuobaudos galiojimui, tačiau pats atsisakymo faktas turi būti tinkamai nustatytas ir 

įformintas, surašant aktus bei pasirašant juose tai mačiusiems asmenims. 

8.17.  Drausminė nuobauda galioja vienerius metus nuo jos paskyrimo. Jei per vienerius metus nuo 

tos dienos, kai buvo skirta drausminė nuobauda, darbuotojui nebuvo skiriama naujos nuobaudos, tai 

laikoma, kad jis nėra turėjęs drausminių nuobaudų. 

8.18.  Jei darbuotojas gerai ir sąžiningai dirba, jam skirtą drausminę nuobaudą galima panaikinti 

nepasibaigus drausminės nuobaudos galiojimo terminui. 

8.19.  Darbuotojo atsisakymas pasirašyti apie supažindinimą su įsakymu arba jo nuorašo gavimą 

neturi įtakos nuobaudos galiojimui, tačiau pats atsisakymo faktas turi būti tinkamai nustatytas ir 

įformintas, surašant aktus bei pasirašant juose tai mačiusiems asmenims. 

8.20. Drausminė nuobauda galioja vienerius metus nuo jos paskyrimo. Jei per vienerius metus nuo 

tos dienos, kai buvo skirta drausminė nuobauda, darbuotojui nebuvo skiriama naujos nuobaudos, tai 

laikoma, kad jis nėra turėjęs drausminių nuobaudų. 



8.21.  Jei darbuotojas gerai ir sąžiningai dirba, jam skirtą drausminę nuobaudą galima panaikinti 

nepasibaigus drausminės nuobaudos galiojimo terminui. 

IX. KITI LOKALINIAI NORMINIAI AKTAI 

9.1. Vidaus tvarkos taisyklių neatskiriami priedai yra: 

9.1.1.pacientų kreipimosi į įstaigą tvarka; 

9.1.2.nemokamų paslaugų nomenklatūra ir asortimentas, jų teikimo tvarka; 

9.1.3.pacientų teisės ir pareigos įstaigoje; 

9.1.4.pacientų lankymo, išrašymo ir perkėlimo į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarka; 

9.1.5.ginčų ir konfliktų tarp įstaigos ir pacientų sprendimo tvarka; 

9.1.6.informacijos pacientui ir jo artimiesiems apie jo sveikatos būklę teikimo tvarka; 

9.1.7. ligos istorijų, ambulatorinių kortelių, kitų dokumentų nuorašų darymo, išdavimo pacientui ar 

kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims tvarka; 

9.1.8.  paciento turimų dirbinių ir brangiųjų metalų, brangių protezų ir pinigų registravimo bei 

saugojimo tvarka. 

  

Parengė Nijolė Jakubaitienė 

  

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro vidaus darbo tvarkos taisyklės 


