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DARBUOTOJV DARBO PAREIGV PAZEIDIMO FIKSAVIMO, TYRIMO IR
DARBUOTOJU ISPEJIMO DEL I\TYKDYTII PAZEIDIMU TVARKOS APRASAS

' t sKyRrtrs
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Kauno Valdorfo darZelio ,,Saltinelis" (toliau - DarZelis) Darbuotojq darbo pareigq
paZeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojq ispejimLo del ivykdytq paZeidimq, tvarkos apraSas(toliau Tvarkos apra5as) nustato bendr4sias taisykles, kaip uZtikrinamas darbo pareigq
laikymasis DarZelyje ir darbuotojq atsakomybg darbo pareigq paZeidimo atvejais. Darbo drausmes
paZeidimas, kai paleidZiamos bendrosios visiems darbuotojams darbo pareigos, laikomas tinkamu
darbo drausmes paZeidimo objektu. Drausmines nuobaudos taikymas uZtikrina drausmines
atsakomybes tikslus - nubausti darbuotoj4 ir uZtikrinti paZeidimq prevencij4 darbovieteje.

2. Skirdamas drausming nuobaud4 darbuokrjui, DarZelio direktorius (toliau - Darbdavys)
vadovaujasi Siuo Tvarkos apraSu, Darbo kodeksu, DarZelio darbo tvarkos taisyklemis, DarZelio
Etikos kodeksu, darbuotojo pareigybes apra5lmru ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais
darbuotojo pareigas ir atsakomybg.

3. Apra5e vartojamo s4vokos:
3.1. Darbo drausmd - visuma teises nornrq aktq, nustatandiq darbovietes darbo tvark4,

darbuotojo ir darbdavio tarpusavio santykius, jq teise,s ir pareigas ir konkretaus darbuotojo pareiga
vykdyti teises nonntl aktq reikalavimus, o pasiraSius darbo sutarti, igyti Darbo kodekse numatytas
teises, kartu igyjant pareig4 paklusti numatytai trarZelio darbo tvarkai, teisetiems darbdavio
nurodymams.

3.2. Darbo drausm6s paieidimas - darbiniq pareigq nevykdynas arba netinkamas
jq atlikimas del darbuotojo kaltes, taip pat darbo, saugos ir sveikatos norminiq teises aktq bei darbq
organizavimo ir vykdymo taisykliq, instrukcijq reikalevimq nesilaikymas.

3.3. Drausmin6 atsakomyb6 viena i5 teisines atsakomybes r[Siq, taikoma,
kai darbdavys ir darbuotojas yra susijg darbo teisiniais santykiais ir taikoma tik esant darbo
drausmds paZeidimui (darbo pareigq nevykdymas ar netinkamas jq vykdymas del darbuotojo kaltes).

3.4. Drausminds atsakomyb6s s4lygos: dar:buotojo konkreti neteiseta veika (veiksmai ar
neveikimas); jos Zalingos pasekmes; prieZastinis r;lSys tarp to darbuotojo neteisetos veikos ir
jos Zalingq pasekmiq; darbuotojo kalte.

4. Kitos Tvarkos apra5e vartojamos s4vokos apibreZtos Darbo kodekse.

II SKYRIIUS
DARBO TVARKOS IR DRAUIiMES UZTTTC NIMAS

5. Darbdavys tinkamai organizuoja darbu,:,tojq darb4, sudaro darbuotojui s4lygas darbo
funkcijai atlikti ir suteikia reikalingas darbo priemoners, darbo apsaugos priemones, sudaro saugias
darbo s4lygas, r[pinasi darbuotojq poreikiais, laikosi jstatymq, reglamentuojandiq darbuotojq saug4
ir sveikat4 bei kitq teises aktq reikalavimq.

6. Darbuotojai privalo s4Ziningai dirbti, vykdli teisetus Darbdavio (ar jo lgalioto
asmens), administracijos darbuotojq nurodymus. savo pareigybes apra5yme nurodytas
funkcijas, laikytis darbo drausmes, darbo tvarkos taisykliq, darbuotojq saugos ir sveikatos ir
kitq DarZelio lokaliniq teises aktq, su kuriais buvo supaZindinti pasira5flinai.

7, Darbuotojas privalo naudotis darbdayio perduotomis darbo priemonemis, turtu,
taip pat le5omis pagal jq tiksling paskirti ir taupiai.
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8. Neperduoti tretiesiems (fiziniams ir juridiniams) asmenims DarZelio
konfidencialios informacijos, darbuotojq, ugdytiniq ir jq tevq lgtoUeiqy asmeniniq duomenq.

III SKYRIUS
DARBO PAREIGV PAZEIDIMAI

9. Darbo pareigq paZeidimo pagrindas yra darbo pareigq nevykdymas arba netinkamas jq
vykdymas del darbuotojo kaltes.

10. Darbo drausmds paZeidimas, sukeliantis drausming atsakomybg, yra tada, kai
vienu metu yra visos drausmines atsakomybes s4lygos: konkretaus darbuoiojo neteiseti
veiksmai arba nevejkimas, Zalingos pasekmes, prieZastinis rysys tarp to darbuotojo neteisetq
veiksmg arba neveikimo ir zalingqpasekmiq, darbuotojo kalte.

11. Darbdavys turi teisg nutraukti darbo sutarti be ispejimo ir nemoketi iseitines i5mokos,
jeigu darbuotojas del savo kalto veikimo ar neveikimo padaro pareigq, kurias nustato darbo teises
nornos ar darbo sutartis, paZeidim4 GR DK 58 straipsnis)

12. Pieiastis nutraukti darbo sutarti gali blti:
12.1. Siurk5tus darbuotojo darbo pareigq paZeidimas;
12.2. pet paskutinius dvylika menesiq darbuotojo padarytas antras toks pat darbo pareigq

paZeidimas.
13' SiurkSdiu darbo pareigq paZeidimu laikomas darbo pareigq paZeidimas,

kuriuo Siurk5diai paZeidZiamos tiesiogiai darbuotojo darb4 reglamentuojandiq i.iuty-q ir kitq
norminiq teises aktq nuostatos arba kitaip Siurk5diai nusiZengiama darbo pareigoms ar DarZelyje
nustatytai darbo tvarkai, Etikos kodeksui. SiurkSdiu darbo pareigq paZeidimu-laikoma:

13.1' neatvykimas i darb4 vis4 darbo dien4 ar pamain4 be pateisinamos prieZasties;
13.2. pasirodymas darbe neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotiniq, toksiniq ar

psichotropiniq medZiagq darbo metu darbo vietoje;
13.3. atsisakymas tikrintis sveikatq, kai

norrnas privalomas;
13.4. priekabiavimas del lyties ar seksualinis

veiksmai ar garbes ir orumo paZeidimas kitq darbuotojq
darbo vietoje;

13.5. tydia padaryta turtine iala darbdaviui ar bandymas tydia padaryti jam turtines Zalos;
13.6. darbo metu ar darbo vietoje padaryta nusikaltimo poZymiq turinti veika;
13.7. per paskutinius dvylika menesiq darbuotojo padarlas antras toks pat darbo drausmes

paZeidimas;
13.8. kiti paZeidimai, kuriais Siurk5diai paZeidZiamos darbuotojo darbo pareigos.

Siurtselais paZeidimais gali buti laikomi ir s4iaSe *""-ayti "i"":"i. Del konkretaus
paZeidimo pob[dZio sprendZia darbdavys.

14. DarLelyje darbo pareigq paZeidimu laikoma:
14.1. pavelavimas i darb4 arba iSejimas iS darbo be vadovo leidimo nesibaigus darbo

laikui;
14.2. alkoholiniq, toksiniq ar narkotiniq

teritorijoje;

toks tikrinimas pagal darbo teises

priekabiavimas, diskriminacinio pobldZio
ar trediqjq asmenrl atZvilgiu darbo metu ar

medZiagq laikymas DarZelio patalpose ir jo

l4.3.DarZelio, bendradarbio ar svedio turto vagyste;
l4.4.Darlelio informacijos, darbuotojq, ugdyiniq ir jq tevq (globejq) asmeniniq duomenq

pavie5inimas bei perdavimas tretiems asmenims;
14.5. turto Svaistymas ar pasisavinimas, dalyvavimas veikloje, kuri nesuderinama su darbo

funkcijomis;
I 4.6. darbo higienos reikalavimq nesilaikymas;



l4.l.kiri paZeidimai, kuriais pai:eidiliamos DarZelio darbuotojq darbo pareigos, kuriq
nereglamentuoja kiti DarZelio lokaliniai teises aktai.

IV SKYRIUS
DRAUSMINES NUOBAUDOS IR JU PARINKIMAS

15. DarZelio darbuotojams uZ darbo pareigq paZeidimus gali blti skiriama:
15.1. ispejimas;
15.2. atleidimas iB darbo be ispejimo.

V SKYRIUS
DARBO PAREIGU PAZEIDIMO FIKSAVIMO TVARKA

16. Drausmine atsakomybe darbuotojui taikoma, kai nustatoma, kad jis del savo
kaltes nevykdo darbo sutartimi prisiimtq darbiniq pareigg arba jas atlieka neiinkamai, kai
darbuotojas darbo drausmg paleidhia tydia ar del raeatsargumo (nerupestingumo, aplaidumo) ir
kai Sios aplinkybes yra irodytos nustatytais faktais.

17. Drausmes paZeidimo kriterijai, i kuriuos atsiZvelgiama, nustatant darbo
pareigq paieidimq:

17.1. darbo pareigq paZeidimo sunkumas;
1 7.2. sukeltos pasekmes;
I 7.3. darbuotojo kalte;
17.4. aplinkybes, kuriomis Sis paZeidimas buv.o paclarytas.
18. NusiZengimo sunkumo kriterijai: kuriuos darbo sutarties, pareigybes apra5ymo

punktus, istatymus ar kitus DarZelio lokalinius teises aktus (konlaedius prnitur- ar
papunkdius) paZeide darbuotojas, kuriq svarbiq jam priskirtq pareigq thrntcilqy ,"rykd.; kokiu
bfidu ir mastu paZeidimas padarytas; kaip pasirei5ke tokio paZeidimo pur.i.-6.

19. Ai5kinantis darbuotojo darbo pareigq paZeidim4, atliekami Sie procedlriniai veiksmai:
19.1. Tiriant darbo pareigq paZeidim4, darbuotojui sudaroma galimybe pasiai5kinti del

itariamo darbo pareigq paZeidimo, kad Darbdaviui b[tq Zinomos visos apliikybes.
19.2' Darbdavys (tiesioginis vadovas ar darbdavio igaliotas asmuo) raStu pareikalauja, kad

darbuotojas ra5tu per 1 darbo dien4 pasiai5kintq- del darbo pur"igq (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 nustatyt4 termin* be svarbiq -Zinomq prieZasdiq darbuotojas nepateikia pasiai5kinimo arba del ivairiq prieZasdiq atsisako
ra5yti pasiai5kinim4, Sis atsisakymas pasiai5kinti iforminamas aktu. Visi pzrmineti dokumentai
pateikiami darbdaviui.

20. Siekiant i5tirti tamybiniame pranesime nurodytas aplinkybes, darbo pareigq paZeidimo
ivertinimui gali blti sudaroma komisija.

2I. Nustadius darbo drausmes paZeidimq, darbuotojas Darbdavio isakyrnu (fspejimu) yra
ispejamas apie nustatyt4 darbuotojo padaryt4 darbo drausmes paZeidim4. ispejime uiStiui- it
konkrediai nurodoma, kokiq darbo pareigq darbuotojas nevykde ai vykde netinkamai arba kokius
darbo drausmes reikalavimus paZeide. Jeigu paZeidimo rr"guli*u priskirti SiurkSdiam
paZeidimui, ispejime nurodoma, kad padargs antrE toki pati paZeidim4 per 12 menesiq nuo pirmojo
paZeidimo fiksavimo dienos, darbuotojas gali btiti atleistas i5 darbo. Su isakymu darbuotojas
supaZindinamas pasira5ytinai.

22. Sprendim4 nutraukti darbo sutart! del darbuotojo padaryto paZeidimo darbdavys
pri_ima ivertings paZeidimo ar paZeidimq sunkum4 ir padarinius, paduryno uptintyUes, darbuotojo
kaltg, prieZastini rySi tarp darbuotojo veikos ir atsiradusiq padariniq, jo Llgesilr darbo rezultatus iki



paZeidimo ar paZeidimq padarymo. Atleidimas i5 clarbo turi bfrti proporcinga paZeidimui ar jq
visumai priemone.

23. Sprendim4 nutraukti darbo sutarti del darbuotojo padaryto paZeidimo darbdavys
priima ne veliau kaip per vienq menesi nuo paZeidimo paaiStce;imo ir ne veliau kaip plr
Se5is menesius nuo jo padarymo dienos. Pastarasis terminai pratgiiamas iki dvejq rn.tq,'i.igu
darbuotojo padarytas paZeidimas paai5keja atlikus audit4, inventoriza cijq w voikloi patitrinirio
metu.

24. Drausming nuobaud4 darbuotojas gali apskqsti Lietuvos Respublikos teises aktq
nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. Tvarkos apra5as gali buti koreguojamas, keidiamas, papildomas pasikeitus
Lietuvos Respublikos istatymams, Darbo kodekso ir ji lydindiq teises aktq nuostatoms, DarZelio
direktoriaus iniciatyva.

26. Sis Tvarkos apra5as privalomas visiems DarZelio darbuotojams.
27. Su Siuo Tvarkos apraSu (o pakeitimais, papildymais) DarZelio

darbuotojai supaZindinami pasira5ytinai ( i5siuntus ji darbuotojui 
- ei. p., skelbiant ji

Darzelio internetineje svetaineje, ipareigojus darbuotojus rastu susipaZinti).


