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MAIRONI0 LIETUVIU LITERATOROS MUZIEJAUS
DARBO TVARKOS TAISYKLfis

I. BENDROSI0S NUOSTATOS

1.     Maironio lietuviu literafuros muziejaus (toliau -Muziejus) darbo tvarkos taisykles (toliau -
Taisykles) reglamentuoja darbo  ir poilsio  laika Muziejuje ir Muziejaus padaliniuose,  bendruosius  darbo
tvarkos reikalavimus, Muziejaus darbuotoju elgesio reikalavimus, priemimo i darba ir atleidimo i§ pareigu
tvarka,  atostogu  Muziejaus  darbuotojams  suteikimo  tvarka,  komandiruo5iu  ir  kvalifikacijos  tobulinimo
tvarka.

2.     Taisykliu   tikslas   -   daryti   itaka   darbuotoju,   dirban6iu   pagal   darbo   sutartis   (toliau   -
darbuotojai), elgesiui ir bendrai tvarkai palaikyti ir taip gerinti muziejaus vidaus ir i§ores aplinka.

3.      Taisykles parengtos atsizvelgiant i Lietuvos Respublikos Vyriausybes Pavyzdines valstybes
instituciju ir istaigu vidaus  tvarkos  taisykles,  patvirtintas  2006  in.  vasario  28  d.  nutarimu Nr.  200  „Del
Pavyzdiniu  valstybes  instituciju  ir  istaigu vidaus  tvarkos  taisykliu  patvirtinimo",  Lietuvos  Respublikos
darbo   kodeksa   (toliau  -  Darbo   kodeksas),   Lietuvos   Respublikos   valstybes   ir   savivaldybiu   istaigu
darbuotoju  darbo  apmokejimo  ir  komisiju  nariu  atlygio  uZ  darba  istatyma  ir  kitus  teisinius  norminius
dokumentus, reguliuoj an6ius darbo santykius.

4.      §ios  Taisykles  taikomos  tiek,  kiek  §iu  darbo  santykiu  nereglanentuoja  Darbo  kodeksas,
Lietuvos  Respublikos  valstybes  ir  savivaldybiu istaigu darbuotoju  darbo  apmokejimo  ir komisiju nariu
atlygio  uZ  darba istatymas bei  kiti  istatymai,  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybes  nutarimai  ir kiti teises
aktai.

5.      Taisykles  yra  privalomos  visiems   Muziejaus   darbuotojams   nuo   darbuotojo   idarbinimo
dienos iki darbo sutarties pasibaigimo dienos.

6.      Su  Taisyklemis  darbuotojai  supazindinami  pasira§ytinal  sudarant  darbo  sutarti.  Muriejaus
direktorius arba jo igaliotas darbuotojas turi teis? pakartotinai supazindinti darbuotojus su Taisyklemis, jei

pastebi, kad darbuotojai aplaidziai laikosi §iu Taisykliu reikalavirmi.
7.      Taisykles skelbiamos muziejaus intemetineje svetaiheje www.maironiomuzieius.It
8.      Paskelbus Taisykles,  laikytina,  kad  Taisykles  Zinomos  Muziejaus  darbuotojams  be  atskiro

ra§ytinio supazindinimo.
9.      UZ Taisykliu nuostatwigyvendinima atsako Muziejaus direktorius.

11 SKYRIUS
DARBO IR POILSIO LAIKAS

10.   Darbo ir poilsio laikas Muziejuje nustatomas vadovaujantis Darbo kodeksu.
11.   Darbuotojai privalo laikytis Muziejuje nustatyto darbo ir poilsio laiko rezimo.
12.   Darbuotojo darbo laiko norma yra keturiasde§imt valandu per savait?, nebent §alys susitaria

del ne viso darbo laiko. I darbo laikq itraukiami laikotarpiai, numat}rfi Darbo kodekse.
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13.   Muziejaus darbuotojams nustatytas toks darbo ir poilsio laikas:
13.1.  Muziejaus  administracijos,  skyriu  darbuotojams,  neaptarnaujantiems  lankytoju,  nustatyta

penkiu darbo diequ, 40 val. darbo savaite. Pirmadieni-ketvirtadieni darbo laikas nuo 8 val. iki 17
val., penktadieni nuo  8 val.  iki  15  val.  45  min. Pietu pertraukos laikas nuo  12 val.  iki  12 val. 45

min. Poilsio dienos §estadieni- sekmadieni.
13.2.  Ekspoziciju  darbo  ir  poilsio  laikas  Muziejuje  ir jo  padaliniuose  tvirtinamas  Muziejaus
direktoriaus   isakymu,   apsvars6ius  Muziejaus  taryboje.   Ekspoziciju  darbo   laikas   skelbianas
Muziejaus intemeto svetaiheje.
14.   Darbuotojai, aptamaujantys lankytojus, dirba ir poilsiauja pagal patvirtintus menesio darbo

grafikus  arba  kaip  numatyta  darbo   sutartyje.   Darbuotojai  dirba  penkias  darbo   dienas  per  savaite,
nevir§ijant  keturiasde§imt  darbo  valandu  per  savaite.   Savaites  nepertraukiamasis  poilsis  trunka  ne
maziau kaip 35  val.  Darbuotojai dirba be piqu pertraukos,  galimybe pavalgyti  suteikiama darbo laiku,
kai ekspozicijoje nera lankytojti, pietu pertrauka iskaltoma i darbo laika.

15.    Ekspozicihes  sales  atrakinamos  likus ne  maziau kaip  10  min.  iki  darbo pradzios.  Likus  iki
darbo   dienos  pabaigos   ne  maziau  kaip  30  min.   darbuotojai  nauju  lankytoju  i   ekspozicines   sales
neileidzia.

16.   Muziejuje  24  valandu per pap darbo  laiko  norma gali  bnti  taikoma budetojans,  laikantis
Darbo  kodekso  118  straipsnio  reikalavimu.  Budetojai  dirba  pagal  Muziejaus  direktoriaus  patvirtintus
darbo grafikus. Kai darbuotojas atlieka savo darbo funkcija budedanas, darbo dienos (panainos) trmkhe
negali  vir§yti  24  val.  Budetojams  sudaromos  salygos  pavalgyti  ir pailseti.  §iu  darbuotoju darbo  laiko
rezimui ir apskaitai taikomos sumines darbo laiko apskaitos taisykles.

17.   Darbuotojai,   pageidaujantys   darbo   funkcijas   atlikti   Muziejaus   patalpose   (darbuotojui

priskirtoje darbo vietoje) ne darbo metu, turi tai ra§tu suderinti su savo tiesioginiu vadovu.
18.   Visiems darbuotojams, i§skyrus budetojams, Sven6iu dieng i§vakarese darbo laikas

sutrumpinamas viena valanda.
19.    Paprastai nedirbama §iomis §vendiLi dienomis:

19.1. sausio  1 -aja -Naujuju metu dieng;
19.2. vasario  16-aja -Lietuvos valstybes atktirimo diena;
19.3. kovo 11 -aja -Lietuvos nepriklausomybes atkinmo diena;
19.4. sekmadieni ir pirmadieni -krik§6ioniu Velylqu (pagal vakarieti§kaja tradicija)
dienomis;
19.5. geguzes  1 -aja -Taaptauting darbo diena;
19.6. pirmaji geguzes sekmadieni -Motinos dieng;
19.7. pirmaii birzelio sekmadieni -Tevo diena;
19.8. birzelio 24-aja -Rasos ir Joniniu dieng;

19.9. Iiepos 6-aja -Valstybes (Lietuvos karaliaus Mindaugo karinavimo) dieng;
19.10. rugpjn6io  15-aja -Zolin? (Sv6. Mergeles Marijos emimo i dangu diena);
19.11. Iapkri6io  1 -aja -Visu Sventuju dieng;

19.12. Iapkri5io 2-aja -Mirusiuju atminimo (Veliniu) diena;
19.13. gruodzio 24-aja -Kri6iu dieng;

19.14. gruodzio 25-aja ir 26-eta ~ Kaledy dienomis.
20.   Esant butinybei,  darbuotojams  gali  btiti  pavedana dirbti  vir§valandinius  darbus,  dirbti  per

poilsio ar §venting diena. Virivalandiniai darbai gali buti dirbami tik su darbuotojo sutikimu. UZ darbq
§ventin? diena, poilsio diena, uZ vir§valandinius darbus yra mokama Darbo kodekso nustatyta tvarka.

21.   Darbuotojas, negalintis atvykti i  darba nustatytu laiku (veluoja), privalo apie tai informuoti
savo tiesiogini vadova.
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22.   Jeigu darbuotojas del objektyviu priezas5iu negali prane§ti apie savo velavim? ar neatvykima

i  darba  tiesioginiam  vadovui,  jis  turi  tar  atlikti  nedelsiant,  kai  tik  turi  galimyb?  tai  paderyti.  Nesant
tiesioginio  vadovo  arba  negalint  tiesioginiam  vadovui  prane§ti  del  objektyviu priezas6iu,  darbuotojas
nedelsdamas informuoja asmeni, kuriam pavaldus tiesioginis vadovas.  §ie asmenys atsiradus galimybei
informuoja darbuotojo tiesiogini vadova. Jei darbuotojas del objektyviu priezas6iu apie savo velavima ar
neatvykima tiesioginiam vadovui negali prane§ti pats, tai gali padaryti kiti asmenys.

23.   Tiesioginio  vadovo  informavimas  neatima  i§  jo  teises,  atsizvelgiant  i  ivykio  aplinkybes,
inicij uoti drausmines atsakomybes taikyma darbuotoj ui , pazeidusian nustatyta darbo laiko rezima.

24.   Kai neatvykstama i darbq del ligos, privaloma apie tai pranesti pirmaja nedarbingumo diena
tiesioginiam savo vadovui.

25.   Visi darbuotojai, ketindami i§vykti darbo laiku darbo reikalais, privalo suderinti i§vykima su
tiesioginiu vadovu.

26.   Darbuotojai, i§ anksto Zinantys, kad negales buti darbe ar atvykti i darba visa darbo diena ar
daugiau dieng del kitu, nesusijusiu su darbo funkciju vykdymu, priezas6iq, privalo  iforminti nebuving
darbe Darbo kodekso nustatytais pagrindais ir tvarka.

27.   Tiesioginis  vadovas  privalo  kontroliuoti,  kaip  jam  pavaldis  darbuotojai  laikosi  nustatyto
darbo laiko rezimo.

Ill SKYRIUS
BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

28.   Muziejaus patalpose ir tamybiheje transporto priemoheje rckyti draudziama.
29.   Darbuotojams  draudziama  darbo  metu  buti  neblaiviems,  apsvaigusiems  nuo  narkotiniq  ar

toksiniu medziagu.  Darbo  vietoje  draudziama laikyti  alkoholinius  gerimus,  narkotines,  toksines,  greitai
uzsiliepsnojan5ias bei  kitokias,  pavojingas  sveikatai  ir Muziejaus turtui, medziagas.  Kilus  itarimui, kad
darbuotojas   darbo   vietoje   yra  neblaivus,  jo   neblaivumui   nustatyti   gali   buti   naudojamos  technines

priemones (alkotesteris).
30.   Darbo  vietoje  gali  bnti  laikomas  tik  Muziejaus  turtas  (baldai,  darbo  priemohes,  irengimai,

irankiai,  dokumentai,  telefono  ir  fakso  aparatai,  kompiuteriai,  kita organizacine technika)  ir asmeniniai
darbuotojo  daiktai  (portfelis,  rankine,  sketis,  vir§utiniai  drabuziai  ir  pan.).  UZ  palikta  be  priezidros
asmenini turta ir jo apsauga Muziejaus administracija neatsako.

31.   Darbuotojai privalo uztikrinti, kad darbo vieta butu §vari ir tvarkinga.
32.   Darbuotojai  neturi  laikyti  jokiu  asmeniniu  maisto  produktu  ir  gerimu  matomoje  vietoje,

asmeng aptamavimo vietose ir vartoti maisto produktu ar geriqu asmenu aptamavimo metu.
33.   Darbuotojams draudziama darbo laiku uzsirakinti darbo patalpose,  i§skyrus tuos atvejus,  kai

teises aktuose nustatyta kitaip.
34.   Darbuotojai turi uztikrinti, kad ju darbo vietoje pa§aliniai asmenys butu tik  darbuotojui esant.
35.   Darbuotojas   i§eidanas   i§   kabineto,  jeigu  jane   dirba   vienas   arba   tuo   metu   nera   kito

darbuotojo, privalo uzrakinti kabineto duris.
36.   Muziejuje  visa  pap  dirbantis  budetojas  ryte,  atejus  i  darba  pirmajam  darbuotojui,  patalpu

apsaugos  sistema  ir  prie§gaisrin?  signalizacija  i§jungia,  o  pasibaigus  darbo  dienai  ir  i§ejus  i§  patalpu
visiems darbuotojams, ja ijungia.

37.   Pasibaigus   darbo   laikui  Muriejaus  padaliniuose,   visi  padaliniu  darbuotojai  turi   i§eiti   i§

patalpu, o paskutinis i§einantysis privalo ijungti patalpu apsaugos sistemq.
38.   Darbuotojams   draudziama   atskleisti   jiems   suteiktus   Muziejaus   patalpu   kodus   kitiems

darbuotojams.
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39.   Darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transporta, elektros energija ir
kitus materialinius Muziej aus i §teklius.

40.   Muziejaus elektroniniais ry§iais, progranine iranga, biuro  iranga, kanceliarinemis  ir kitomis

priemonemis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.
41.   Darbuotojams  draudziama  leisti  pa§aliniams  asmenims  naudotis  Muziejaus  elektroniniais

ry§iais, programine iranga, biuro iranga, kanceliarinemis ir kitomis priemohemis.
42.   Kompiuteriu,   ry§iu  technikos  priezidra  bei   remonta  ir  taikomosios  programines  irangos

diegima organizuoja ir §iuos darbus atlieka tik atsakingas uZ §ia veikla juridinis asmuo.
43.   Iine§iojamoji  prekyba,   partiju  ir  politiniu  organizaciju  vaizdine  rinkiqu  agitacija,   bado

akcijos, piketu rengimas Muziejaus patalpose draudziami.
44.   Muziejaus   renginiL!   skelbimai,   kitokia   Muziejaus   veiklos   reklanihe-vaizdine   medziaga

talpinama specialiai tarn Muziejaus patalpose irengtuose stacionariuose ar kilnojamuose stenduose.
45.   Darbo  vietoje  privaloma  laikytis  darbu  saugos,  prie§gaisrines   saugos   ir  elektros  saugos

reikalavimLi, su kuriais darbuotoj ai supazindinami pasira§ytinai.
46.   Siekiant  i§vengti  netiksliu  visuomenes  informavimo  atveju,  interviu Ziniasklaidai  teikia tik

Muziejaus  direktorius  ir  direktoriaus  pavaduotojai  ar juos  pavaduojantys  asmenys,  skyriu  vedejai.  Kiti
darbuotojai  gali  teikti  informacija  (interviu)  Ziniasklaidai  tik  i§skirtiniais   atvejais   ir  tik  sudering   su
Muziej aus direktoriuni ar pavaduotoj ais.

47.   Darbuotojams  draudziama naudotis  darbo  telefonu,  darbo  elektroninio  pa§to  adresu,  skelbti
informacija, kuri yra nesusijusi su tiesioginemis pareigomis ir Muriejaus veikla vie§ai (intemete, spaudoje
ir pan.), taip pat nurodyti darbo telefono numeri,  darbo elektroninio pa§to adresa veiklai nesusijusiai  su
Muziejaus veikla ir tiesioginemis darbuotojo pareigomis.

48.   Darbuotojai turi buti tvarkingos i§vaizdos, ju apranga -§vari, dalykinio stiliaus. Darbuotojai,
tiesiogiai neaptamaujantys interesantu,  lankytoju ir ktry asmenu, nedalyvaujantys posedziuose, komisiju
ar kitoje  veikloje,  susijusioje  su  atstovavimu  Muziejui  arba jo  reprezentavimu,  gali  deveti  laisvalaikio
stiliaus drabuzius.

49.   Tiesioginis darbuotojo vadovas, kurio nuomone, darbuotojo apranga ir i§vaizda neatitinka §iu
Taisykliu  48  punkto  reikalavimu,  ipareigoja  darbuotoja  Zodziu  arba  rastu  ateityje  rengtis  ir  tvarkytis
tinkamai.

I. ELGESIO REIKALAVIMAI

50.   Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Muzieju.
51.   Muziejuje turi buti vengiama triuk§mo, palaikoma dalykine darbo atmosfera, darbuotojai turi

elgtis pagarbiai vieni su kitais, lankytojais, interesantais.
52.   Darbuotojams darbo metu draudziama vartoti necenzinnius Zodiius ir posakius.
53.   Darbuotojams   draudziama  laikyti  necenztirinio   arba  Zeminan6io   asmens   garb?  ir  oruma

turinio informacija darbo vietoje.
54.   Darbuotojai turi btiti demesingi, mandagiai ir korekti§kai bendrauti su lankytojais, i§siai§kinti

lankytoju pageidavimus, jiems  padeti.  Tuo  atveju,  kai  darbuotojas  nekompetentingas  spresti  lankytojo

problema, jis turi nurodyti kita darbuotoja, kuris galap tai padaryti.
55.   Darbuotojai negali reik§ti negatyvios nuomones apie lankytojus ar kitus asmenis lankytojams

girdint, aptarineti Muziejaus vidaus problemas, rodyti neigiamas emocijas.
56.   Darbuotoju   taapusavio   santykiai   grindziami   pasitikejimu,   saziningunu,   lygiateisi§kunu,

tolerancija ir takti§kumu. Darbuotojas turi netrukdyti bendradarbiu darbui.
57.   Pavaldziu  darbuotoju  ir  vadovu  taxpusavio  santykiai  turi  btiti  grindziani  abipuse  pagarba,
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geranori§kunu,  tarpusavio   supratimu  ir  aktyvia  pagalba.   Vadovai  skyriuje,  kurian  vadovauja,  turi
stengtis   sukurti   darbinga  aplinka,   uzkirsti   kelia  konfliktams.   Jie   negali  kelti  neteisetu  reikalaving

pavaldiems  darbuotojams  arba  skirti  jiems   nekonkre6ias,   netikslias,   neai§kias   ar   su  ju  pareigomis
nesusij usias uzduotis.

11.    DARBUOTOJU FUNKCIJOS

58.   Darbuotojo darbo funkcijas nustato darbuotojo pareigybes apra§ymas, su kuriuo darbuotojas
supazindinanas pasira§ytinai.

59.   Muziejaus  direktoriaus  isakymu,  darbuotojui  sutikus  pasira§ytinai,  jar  gali  btiti pavesta
atlikti  pareigybes  apradyme  nenurodyta  darba,   atsiradusi  del  laikinai  nesan5io  darbuotojo  ar  esant
neatideliotiniems darbams. UZ iprasta darbo krgivi vir§ijan5ia veikla ar papildomas uzduotis, atliekamas
vir§ijant nustatyta darbo trukm?, mokama Darbo kodekso nustatyta tvarka.

in.    PRIEMIMO I DARBA TVARKA

60.   Visiems priimamiems darbuotojans nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai, kurie nurodyti

pareigybiu apra§ymuose.
61.   Priimamas   i   darba   asmuo   darbuotojui,   atsakingam   uZ   personalo   dokunentacijos

tvarkyma, pateikia §iuos dokumentus:
61 . I . pra§yma priimti i darba;
61.2. nuotraukas dokumentams;
61.3 . asmens tapatyb? patvirtinan6io dokumento kopija;
61.4.  i§silavinima  patvirtinan6iu  dokumentti  kopijas  ar  dokumentu  vertimus  i  lietuviu
kalba ¢ei tokiu yra);
61.5.  neigalaus  asmens  padymejimo  kopija  ir  i§vada  del  darbo  pobtidzio  ir  salygu  Oei
tokia yra);

61.6. neigalaus vaiko padymejimo kopijq Oei §eimoje auga neigalus vaikas iki 18 in.);
61.7. vaiky gimimo liudijimu kopijas Oei tokiu yra);
61.8.  santuokos,   i§tuokos   liudijima   ir   kitus   dokumentus,  jei   dokumentuose   skiriasi
darbuotoj o pavardes ;
61.9. gyvenimo apra§yma;
61.10.  privalomo   sveikatos  patikrinimo  pazyng  arba  galiojan6ia  asmens  medicinipe
knygel?.

62.   Su priimamu i darba darbuotoju sudaroma ra§ytine darbo  sutartis. Vienas sutarties
egzempliorius iteikiamas darbuotojui, kitas lieka Muziejui.

63.   Iki darbo pradzios priimamam darbuotojui turi buti pateikta infomacija apie darbo salygas

(darbdavio   pavadinimas;   darbo   funkcijos   atlikimo   vieta;   darbo   sutarties   rfu§is;   darbo   funkcijos
apibddinimas  ar  apra§ymas  arba  darbo  pavadinimas;  darbo  uzmokestis  ir  jo  sudedanosios  dalys,
uzmokes6io  uZ  darba  mokejimo  terminai  ir  tvarka;  nustatyta  darbuotojo  darbo  dienos  arba  darbo
savaites trukme).

64.    Pries vieng darbo diena iki numatytos darbo pradzios apie darbuotojo priemima i darba
teikiamas  prane§imas  Valstybinio  socialinio  draudimo  fondo  valdybos  prie  Socialines  apsaugos  ir
darbo ministerij os teritoriniam skyriui.

65.Darbo sutartis laikoma sudaryta, kai §alys susitaria del btitinuju darbo sutarties sqlygu -darbo
funkciju, darbo apmokejimo ir darbovietes.
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66.      Darbuotojas gali pradeti dirbti tik tada, kai pasira§ytinai supazindinanas su darbo salygomis,
§iomis taisyklemis, darbuotoju saugos, sveikatos, prie§gaisrines saugos reikalavimais.

67.     Darbuotojui i§duodamas darbuotojo pazymejimas.
68.     Pasira§ydamas darbo sutarti darbuotojas sutinka, kad teises aktu nustatyta tvarka ir darbo

santykiu   valdymo   tikslais   Muziejus   turi   teise   kaupti   ir   tvarkyti   darbuotojo   asmens   duomenis.
Informacija  apie  darbuotojus  yra  naudojama  Muziejaus  veiklos  valdymo  tikslais.   Informacija  ir
statistiniai   duomenys   apie   darbuotojus   gali   buti   teikiani   valstybihems   institucijoms,   remiantis
Lietuvos Respublikos istatymais ir teises aktais bei gavus i§ valstybiniu instituciju ra§ti§kapra§yma.

IV.  ATLEIDIM0 IS DARB0 TVARKA

69.     Darbuotojas i§ darbo gali buti atleistas Darbo kodekse numatytais atleidimo i§ darbo

pagrindais ir tvarka.
70.     Jei  darbo  sutartis nutraukiama darbuotojo  iniciatyva,  darbuotojas  iteikia pra§ymq del

atleidimo i§ darbo, kuris turi btiti suderintas su tiesioginiu darbuotojo vadovu.
71.      Darbuotojo atleidimas i§ darbo iforminamas isakymu ir daromas ira§as darbo sutartyje,

nurodant atleidimo i§ darbo teisini pagrinde.
72.     Ne veliau kaip paskutin? darbo diena darbuotojas privalo grazinti visas turimas darbo

priemones,   patalpu   raktus,   darbiniame   kompiuteryje   saugota   darbin?   informacija,   darbuotojo
pazymejima.

73.      Kei6iantis  materialiai  atsakingiems  asmenims,  turi  bnti  inventorizuojama turto  dalis,

perduodama vieno materialiai atsakingo asmens kitam atsakingan asmeniui.

V.    DARB0 UZMOKESTIS

74.     Darbo uzmokes5io mokejimo tvarka ir konkretaus darbuotojo darbo uzmokes5io dydis

per menesi nustatomas darbo sutartyje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiu
istaigu darbuotoju darbo apmokejimo ir komisiju nariu atlygio uZ darba istatymo nuostatomis.

75.     Darbo uzmokestis pervedamas i darbuotojo nurodyta atsiskaitomaja saskaita banke.
76.     Darbuotoju  darbo  apmokejimo  salygos  ir  dydziai,   darbuotoju  pareigybiu  lygiai  ir

grupes,  papildomo  apmokejimo  ®riedy  ir  priemoku),  materialiniu  pasalpu  skyrimo  pagrindai  ir
tvarka  nustatomi   Muziejaus   darbo   apmokejimo   sistemoje,   vadovaujantis   Lietuvos   Respublikos
valstybes  ir  savivaldybiu  istaigu  darbuotoju  darbo  apmokejimo  ir  komisiju  nariu  atlygio  uZ  darba

istatymu.

VI. ATOSTOGOS IR JU SUTEIKIMO TVARKA

77.      Atostogos -kasmetines ir tikslines -darbuotojams suteikiamos Lietuvos Respublikos
Darbo kodekso nustatyta tvarka.

78.      Pagal   suderintus   pra§ymus   darbuotojas,   atsakingas   uZ   personalo   dokumentacijos
tvarkyma,  sudaro atostogu grafika, kuri tvirtina Muziejaus direktorius.  Kasmetiniu atostogu grafikas
turi bnti patvirtintas iki kovo  15 d.

7).      Atostogu  darbuotojas  i§1eidiiamas  Muziejaus  direktoriaus  isakymu,  atsiivelgiant  i

patvirtinta   atostogu   suteikimo   eil?.   Atostogri   eile   gali   buti   kei6iama   atsiradus   nenumatytoms
svarbioms aplinkybems ir bendru darbuotojo ir direktoriaus sutarimu.

sO.      Atsiradus   nenumatytoms   svarbioms   aplinkybems,    darbuotojas   teikia   Muriejaus
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direktoriui pra§yma del kasmetiniu atostogu  laiko pakeitimo,  likus ne maziau kaip penkioms darbo
dienoms  iki  planuojaqu  atostogu  pradiios  (i§skyrus  darbuotojo  ligos,  nelaimes  atvejus).  Pra§ymas
turi btiti suderintas su tiesioginiu vadovu.

81.      Teise pasinaudoti dalimi kasmetiniu atostogu atsiranda, kai darbuotojas igauna
bent vienos darbo dienos trukmes atostogas.

82.      Darbuotojui  gali  buti  suteikiamos  visos  kasmetines  atostogos  ir  neigijus  teises  i jas

(nei§dirbus viso darbo laikotarpio), ta5iau darbo sutarties nutraukimo atveju Muziejus atlieka i§skaitas
i§  darbuotojo  darbo  uzmokes6io  uZ  suteiktas  atostogas,  vir§ijan6ias  igyta  teise  i  visos  trukmes  ar
dalies kasmetines atostogas.

83.      Kasmetihes  atostogos  suteikianos  bent  karty  per  darbo  metus.  Viena  i§  kasmetiniu
atostogu daliu negali buti trunpeshe kaip de§imt darbo dieng.

84.      Tikslines  atostogos  -  ne§tumo  ir  gimdymo,  tevystes,  vaikui  prizidreti,   mokymosi,
ktrybines, nemokamos suteikianos vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis.

85.      Tevai, auginantys 2 ir daugiau vaiky iki  12 metu ar viena neigalu vaika iki  18 metu,

gali  pasinaudoti  papildomomis  apmokamomis  poilsio  dienomis  Darbo  kodekse  nustatyta  tvarka,
teikiant pra§yma Muziejaus direktoriui. Pra§ymas turi buti suderintas su tiesioginiu vadovu.

VII.      KOMANDIRUOTES

as.   Komandiruote ~ tai darbuotojo i§vykimas i§ nuolatines darbo vietos ne trunpiau kaip

pusei darbo dienos (i§skyrus atvejus, kai del objektyviu aplinkybiu komandiruote turi vykti poilsio
ir   (arba)   5ven5iu   dienomis)   atlikti   darbo   pareigu,   vykdyti   tanybini   pavedima   ar   kelti
kvalifikacija.

87.    Siuntimas  i  komandiruot?  iforminamas  Muriejaus  direktoriaus  isakymu,  kuriane
nurodoma    siun6iamo    i    tarnybin?    komandiruot?    darbuotojo    vardas,    pavarde,    pareigos,
komandiruotes   tikslas,   vietove   (vietoves),   komandiruotes   trukme,   nurodoma,   ar   vykstana
tamybiniu   transportu,   komandiruotes   i§laidos,   kurias   apmokes   Muziejus.   Komandiruotes

isakymas   turi   buti   uzregistruotas   ne   veliau   kaip   pries   vienq   darbo   dieng   iki   i§vykimo   i
komandiruot? dienos.

88.    I§vykti   i  komandiruot?   galima  Muziejaus   direktoriaus   isakymu  arba  darbuotojo

pra§ymu.Darbuotojopra§ymasdelleidimovyktiikomandiruot?turibtitisuderintassutiesioginiu
vadovu.

sO.   Darbuotojo i§vykimas is darbo vietos nelaikomas komandiruote, jeigu vykstama i
Kauno

mieste esan6ias  istaigas  ar pas privatius  asmenis,  ir i§vykimai yra susij? su tiesioginiu pareigu

vykdymu,   o  i§vykimo   laikas  nevir§ija  nustatyto   dienos   darbo   laiko.   Darbuotojas  i§vykima
suderina Zodziu su savo tiesioginiu vadovu.

sO.   Muziejaus direktoriaus isakymu i komandiruote galima vykti tamybiniu transportu.
91.   Muziejaus   darbuotojo   pra§ymu   i   komandiruot?   gali   buti   vykstama   asmeniniu

automobiliu, jei darbuotojui nera  galimybes  vykti  tanybine transporto priemone, o naudojantis
vie§uoju transportu darbuotojas laiku negales nuvykti i komandiruotes vieta arba tai pareikalaus
didesniu laiko ir materialiniu sapaudy. Asmeninio transporto naudojimo komandiruotes tikslams
tvarka nustato Muziej aus direktorius.

92.    I§laidos,   susijusios  su  tanybinemis  komandiruotemis,   apmokanos  vadovaujantis
Lietuvos  Respublikos  Vyriausybes  nutarimu  patvirtintomis  Tarnybiniu  komandiruo6iu  i§laidy
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apmokej imo biudietinese i staigo se taisyklemis.
93.    Grazes    i§   komandiruotes,    darbuotojas   privalo   per   tris    darbo    dienas    pateikti

komandiruotes  ataskaita  ra§tu  apie  nuveiktus  darbus,  pasiektus  rezultatus,  pateikti  pasinlymus
Muziejui bei dokumentus apie komandiruotes metu patirtas faktines i§1aidas.

vm.   KVALIFIKAclToS TOBULINIMAs

94.     Muziejaus darbuotojai, esant galimybems, privalo nuolat tobulinti savo kvalifikacija,
dalyvauti muziej aus organizuoj amuose kvalifikacij os tobulinimo seminaruose, renginiuose.

95.    Darbuotojai    i    kvalifikacijos    tobulinimo    renginius    (seminarus,    mokymus,
konferencijas)  siun6iami pagal poreiki ir galimybes, atsizvelgiant i tiesioginiu vadovu pateiktus

pasitilymus.
SKI    Darbuotojai, pries i§vykdami i kvalifikacijos tobulinimo seminara, korferencija ar

mokymus  kitoje  istaigoje,  ra§o  pra§yma  Muziejaus  direktoriui  ir  pateikia  oficialu  kvietima  su
i§destyta programa.  Griz? pateikia ataskaita, kvalifikacijos kelima liudijan6io dokulnento kopija

Oeigu   toks   dokunentas   buvo   i§duotas)   ir   su   igytomis   Ziniomis   supazindina   kolektyva
kvalifikacij o s tobulinimo seminare.

Ix.  DARBuOTOTu TElsEs in pAREIGOs

97.     Darbuotojai turi teis?:
97.1.    reikalauti tinkamu darbo salygu ir darbo uzduotims atlikti reikalingu priemoniu;
97.2.    gauti pareigybinems funkcijoms vykdyti reikalinga informacijq;
97.3.    jungtis i profesines sedungas ir asociacijas;
97.4.     atsisakyti vykdyti uzduoti ar pavedimq, jeigu tai prie§tarauja istatymans ir §ioms

Taisyklems;
97.5.    teikti  Muziejaus  direktoriui  tamybinius  prane§imus,  kita  ra§ytin?  informacijq,

arba teikti pasitilymus Zodziu, susijusius su Muziejaus veikla;
98.     Darbuotojai privalo:
98.I.    Iaikytis drausmes ir §iu Taisykliu reikalavimu;
98.2.    nepriekai§tingai atlikti savo tiesiogines pareigas numatytas pareigybes apra§yme;
98.3.    stebeti istatymu ir kitu teises aktu, susijusiu su jq pareigu atlikimu, pakeitimus;
98.4.    kelti kvalifikacija;
98.5.    teikti tik teisinga informacija;
98.6.    ginti teisetus Muziejaus interesus;
98.7.     direktorius,  direktoriaus  pavaduotojai,  skyriu vedejai,  vie§ojo  pirkimo  komisijos

nariai,   darbuotojai,   Muziejaus  direktoriaus  paskirti  atlikti   supaprastintus  pirkimus,   deklaruoti
vie§uosius ir privatius interesus;

98.8.    susirgus, nedelsiant kreiptis i medicinos istaiga;
98.9.    pagal Muziejaus direktoriaus patvirting darbuotoju sveikatos tikrinimo grafikq,

tikrintis sveikata.

X. DARB0 DRAUSMES PAZEIDIMAS

S9.   Darbo  drausmes  pazeidimas  yra  darbo  pareigu  nevykdymas  arba  netinkamas ju
vykdymas del darbuotojo kaltes.

loo.  Kiekvienu nustatytu darbo  drausmes pazeidimo  atveju darbuotojas privalo ra§yti

pasiai§kihima,  o  jam  atsisakius  §i  reikalavima  vykdyti,  sura§omas  aktas,  kuri  pasira§o  trys
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drausmes pazeiding uzfiksav? darbuotojai. Su §iuo aktu pasira§ytinai supazindinanas nusizenges
darbuotojas. Jeigu jis atsisako pasira§yti, tie patys darbuotojai vel sura§o aktq.

101.    Darbo  drausmes  pazeidimo  tipas  ir  galimi  Muziejaus  direktoriaus  sprendimai

priimami vadovaujantis Darbo kodeksu.

XI.   INFORMACIJOS TEIKIMAS DARBUOTOJAMS NAUDOJANT
ELEKTRONINI0 RYSIO PRIEMONE S

102.    Muziejaus   ir   darbuotoju   parengti   ir   vieng   kitiems   perduodami   dokunentai

(isakymai, prane§imai, ispejimai, pra§ymai,  grafikai,  sutikimai, paai§kinimai ir pan.) pateikiami
ra§tu.

103.   Dokunentu  ir  informacijos  tinkamu  pateikimu  rastu  laikomi  tie  atvejai,  kada
duomenys  perduodami   elektroniniu   pastu,   mobiliaisiais   irenginiais   ir   kt.   su   salyga,   kad
dokunentai  butu  su asmens para§u ir skenuoti, btry imanoma nustatyti  informacijos turini, jos

pateikeja, pateikimo fckta ir laika, taip pat sudarytos galimybes informacija i§saugoti.  Vienai i§
§aliu nurodiius pagristas abejones del §iu salygu buvimo, irodyti, kad jos buvo sudarytos, privalo
Muziejus.

104.     Darbuotojai  su  Muziejuje  parengtais  vietinio  pobtidzio  teises  aktais  (isakymais,

grafikais, prane§imais ir pan.) gali buti supazindinami per darbuotojui priskirta elektronini pasta,
i§siun6iant teises akta ar reikiana informacija elektroniniu formatu, ir yra prilyginami ra§ti§kan
susipazinimui, jei teises akte nenurodyta kitaip.

105.   Darbuotojai privalo elektronini pasta tikrinti ne maziau kaip karta per viena darbo
dieng ir atsakyti  i prane§ima. Jei per dvi darbo dienas (i§skyrus atostogu,  ligos  ar  ilgeshes  kaip
vienos  dienos  komandiruotes  laika)  darbuotojas  niekaip  nereaguoja  i  elektronini  prane§imq,
laikoma, kad darbuotojas yra supazindintas su teises aktu ar kita informacija ir yra atsakingas uZ

vykdyma.
Ica    UZ  darbuotoju,  neturin6iu  Muziejaus  priskirto  elektroninio  pasto,  supazindinima

su   atsiustais   teises   aktais   ar   kita   informacija   atsakingi   tiesioginiai   darbuotoju   vadovai

toavaduotoj ai, skyriu vedej ai).

xll.   DARBuOTOup NEDlslmlMINAvlMAs, ASMENS DuOMENV ApsAUGA,
sEIMINru lslpAREIGo-IMu vyKDyMAs

107.     Muziejus privalo igyvendinti lysiu lygybes ir nediskriminavimo kitais pagrindais

principus.
lou    Muziejus privalo gerbti darbuotojo teise i privatu gyvenima, uztikrinti darbuotojo

asmens  duomeng  apsauga,  drausti  pateikti  darbuotojo  asmens  duomenis  tretiesiems  asmenims,
i§skyrus istatymuose nustatytus atvej us.

1®.    Vaizdo  stebejimas  ir  garso  ira§ymas  darbo  vietoje  gali  buti  vykdomas,  kai  del
darbo
specifikos  butina  uztikrinti  vie§ung,  asmenu,  turto  ar  visuomenes  sauguma,  kitais  atvejais,
i§skyrus   atvejus,   kai   tiesiogiai   siekiama  kontroliuoti   darbo   kokyb?   ir  masta.   Apie   vaizdo
stebejimo ir garso ira§yma konkre6ioje darbo vietoje informuojana vaizdiniu Zymeniu matomoje
vietoje.

110.  Muriejus privalo imtis priemoniu padeti darbuotojui vykdyti jo §eimyrinius

isipareigojimus. Darbuotojo pateikti pra§ymai, susije su §eimyniniu isipareigojimu vykdymu, per
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penkias darbo dienas Muziejaus direktoriaus apsvarstomi ir i juos motyvuotai atsakoma ra§tu.

XIII.    BAIGIAMOSI0S NUOSTATOS

111.  Taisykles  isigalioja  nuo  ju  patvirtinimo  datos,  paskelbus  Muriejaus  svetaiheje
www.maironiomuziejus.It

112.  Taisykles  gali  buti  kei5iamos,  papildomos,  kei5iantis  teises  aktans,  Muziejaus
direktoriaus isakymu, pries tai apsvars6ius keitimus Muziejaus taryboje.
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