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KLAIPĖDOS LOPŠELIS – DARŽELIS „OBELĖLĖ”  

VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 

  

I. BENDROJI  DALIS 

1. Lopšelis - darželis “Obelėlė” yra ikimokyklinė švietimo įstaiga, teikianti ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį  ugdymą. 

2. Lopšelis - darželis “Obelėlė” yra edukacines, socialines, kultūrines funkcijas atliekanti švietimo 

įstaiga, kuri tenkina vaiko, darbuotojų  ir vaikų tėvų poreikius. 

3.  Vaikai ugdomi lietuvių kalba. 

   4. Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė“ (toliau – ikimokyklinės įstaigos) vidaus ir darbo tvarkos 

taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja ikimokyklinės įstaigos darbo tvarką, nustato bendrąsias  

darbuotojų  pareigas ir teises bei atsakomybę. Be šių taisyklių, darbuotojų teises ir pareigas reguliuoja darbo 

sutartis, saugos ir sveikatos instrukcijos, pareiginiai aprašai ir įsakymai. 

            5. Šios ikimokyklinės įstaigos taisyklės skelbiamos informacinėje lentoje, prieinamos susipažinti 

visiems ikimokyklinės įstaigos bendruomenės nariams, privalomos visiems ikimokyklinės įstaigos 

darbuotojams ir tėvams. 

            6. Šiomis ikimokyklinės įstaigos taisyklėmis siekiama stiprinti darbo drausmę, racionaliai panaudoti 

darbo laiką, užtikrinti informacijos prieinamumą siekiant kokybiškai organizuoti ikimokyklinės įstaigos 

veiklą. 

            7. Prireikus ikimokyklinės įstaigos taisykles papildyti, kviečiami administracijos atstovai ir įstaigos 

taryba. Komisijai aptarus ir susitarus, įstaigos vadovas rašo įsakymą Vidaus ir darbo tvarkos taisyklių 

papildymui. 

            8. Su ikimokyklinės įstaigos taisyklių papildymu darbuotojai supažindinami bendrame susirinkime, 

kuris turi būti protokoluojamas. 

            9. Sudarant darbo sutartį ikimokyklinės įstaigos vadovas (jo įgaliotas asmuo) supažindina priimamą 

dirbti asmenį su ikimokyklinės įstaigos taisyklėmis pasirašytinai. 

 

II. STRUKTŪRA, VALDYMAS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

10. Ikimokyklinės įstaigos veiklą planuoja įstaigos vadovai su suburtomis darbo grupėmis, savivaldos 

institucijomis, jos įgyvendinimą kontroliuoja įstaigos vadovai – direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui. 

11. Ikimokyklinėje įstaigoje dirba pedagogai ir nepedagoginis personalas, dirbantis tiesiogiai su 

vaikais – auklėtojų padėjėjos, taip pat nepedagoginis personalas, dirbantis netiesiogiai su vaikais – ūkio 

reikalų vedėjas, bendrosios praktikos slaugytoja, buhalteriai, sekretorius, maisto bloko darbuotojai – virėjai, 

virtuvės pagalbinis darbininkas, sandėlininkas, pastatų ir sistemų priežiūros ir remonto darbininkai, valytojai, 

kiemsargis.  



 2 

12. Ikimokyklinės įstaigos vadovai įvardijami kaip administracija, ūkio reikalų vedėjas, buhalterijos 

darbuotojai, sekretorius įvardijami kaip administraciniai darbuotojai. 

13. Ikimokyklinėje įstaigoje ugdomoji veikla organizuojama pagal Ankstyvojo amžiaus vadovą, 

Lopšelio-darželio “Obelėlė” ikimokyklinio ugdymo programą, Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir 

ugdymosi  programą.  

14. Ikimokyklinė įstaiga, atsižvelgdama į sukurtas edukacines aplinkas, savo tradicijas, materialinius 

ir žmogiškuosius išteklius, turi teisę parengti ir dirbti pagal individualią Klaipėdos miesto Švietimo skyriaus 

aprobuotą programą. 

15. Ikimokyklinėje įstaigoje teikiamos šios paslaugos: 

15.1. visapusis vaikų ugdymas; 

15.2. logopedo konsultacijos; 

15.3. organizuojama papildoma veikla pagal tėvų pageidavimus; 

15.4. kultūrinių-sveikatinimo-pažintinių renginių organizavimas vaikams ir tėvams įstaigoje ir už jos 

ribų. 

16. Įstaigos darbo trukmė (darbo režimas): 6 grupės – 2 ankstyvojo amžiaus, 3  darželio, 1 

priešmokyklinio ugdymo grupės dirba 10,5 val. per dieną . Darbo ritmą grupėse sudaro ir tvirtina 

ikimokyklinės įstaigos direktorius.  

17. Visi ikimokyklinės įstaigos darbuotojai, bet kurio dienos režimo metu  elgiasi taip, kad nepakenkti 

vaikų sveikatai ir gyvybei: 

17.1. saugiai laiko darbo įrankius; 

17.2. asmeninius vaistus laiko vaikams neprieinamoje vietoje; 

17.3. inventorių vaikų veiklai naudoja tvarkingą ir pagal paskirtį; 

17.4. organizuoja grupės patalpose esančių baldų pritvirtinimą, vaikų veiklai ir maitinimui naudojamų 

baldų  markiraciją; 

17.5. vaikų nepalieka vienų; 

17.6. patalpose, kuriose gali būti neužtikrinamas vaikų saugumas (laiptai be turėklų, ką tik išplautos 

slidžios grindys…) darbuotojai turi padėti vaikams saugiai pasiekti tikslą. 

18. Įvykus įstaigos patalpose ar lauke bet kokiam nelaimingam atsitikimui, šalia vaiko esantys 

darbuotojai teikia pirminę pagalbą, kreipiasi į bendrosios praktikos slaugytoją, praneša apie įvykį tėvams. 

Slaugytoja, nustačiusi traumos sunkumo lygį teikia pagalbą  pati ar kviečia greitąją pagalbą. 

19. Suteikus vaikui pagalbą, įvykį pedagogas užregistruoja Ugdytinių nelaimingų atsitikimų 

registracijos žurnale. 

20. Ugdomasis procesas lopšelyje-darželyje vyksta pagal Švietimo skyriaus patvirtintą įstaigos 

veiklos planą. 

21. Ugdomąjį  procesą lopšelyje-darželyje organizuoja pedagogės talkinant auklėtojų padėjėjoms. 

22. Bendro tipo grupėse dirbantys pedagogai turi būti ikimokyklinio ugdymo specialistais, 

priešmokyklinėje grupėje – pedagogai - ikimokyklinio ugdymo specialistais ir turi būti iki 2005 m. 

papildomai išklausę priešmokyklinio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo kursą pagal Švietimo ir mokslo 

ministerijos reikalavimus atitinkančias kvalifikacijos tobulinimo programas. (Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymas Nr.ISAK-1180 “Dėl priešmokyklinio ugdymo 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”). 

23. Priešmokyklinio ugdymo vaikai ugdomi priešmokykliniam ugdymui stacionariai paruoštoje 

grupėje.   

24. Auklėtojų padėjėjai atskirais veiklos momentais dirba kartu su grupės pedagogu prieš tai savo 

veiksmus suderinę tarpusavyje. 

25. Grupės pedagogės rugsėjo mėnesį su logopede turi suderinti vaikų ėjimo pas logopedę 

grafiką.Vaikai mokslo metų pradžioje turi būti supažindinti su logopedu ir logopedo kabinetu. Grupės 

pedagogė, įsitikinusi, kad vaikas žino, kur rasti specialistą, vaiką gali išleisti vieną. Taip pat logopedė iš savo 

kabineto vaikus gali išleisti vienus įsitikinusi, kad vaikai žino kelią į grupę. 
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26. Organizuojant ugdomąją veiklą kitose edukacinėse aplinkose už įstaigos ribų, ar  vaikams 

ruošiantis dalyvauti viešuose renginiuose, pedagogai rašo prašymą įstaigos direktoriaus vardu nurodant kur, 

kokiu tikslu, kiek vaikų ir suaugusių, kokiu transportu išvyksta ir kada planuoja grįžti. (Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d. įsakymas Nr.ISAK-330 “Dėl  vaikų turizmo renginių 

organizavimo aprašo patvirtinimo”). 

27. Organizuojant bet kokią veiklą grupėje, salėje ar logopedo kabinete, draudžiama pašaliniams 

asmenims trukdyti darbui. Visų sudubliuotų priešgaisriniu praėjimu grupių durys turi būti uždarytos. 

Išvardintose patalpose gali būti tik veiklos organizatoriai, atlikėjai ir stebėtojai. Stebėtojai veikloje dalyvauja 

pagal savo darbo kontrolės planą, su kuriuo darbuotojai yra iš anksto supažindinami. 

28. Vaikai į ikimokyklinę įstaigą priimami tėvų (globėjų) prašymu, pateikus Vaiko sveikatos raidos 

istoriją, vaiko gimimo liudijimo kopiją, lengvatą suteikiančius dokumentus. Sudaromos dvišalės sutartys su 

įstaigą lankančių vaikų  tėvais. (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos socialinio departamento 

švietimo skyriaus vedėjo 2009 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. ŠV1-395 “Dėl rekomendacijų, įforminant 

mokymo pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas susitarimus, patvirtinimo”,bei 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos socialinio departamento švietimo skyriaus vedėjo 2010 m. 

rugpjūčio 20  d. įsakymas Nr.ŠV1-338 “Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos socialinio 

departamento švietimo skyriaus vedėjo 2009 m.gruodžio 14 d. įsakymo Nr. ŠV1-395    “Dėl rekomendacijų, 

įforminant mokymo pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas susitarimus, 

patvirtinimo”pakeitimo). 

29. Grupes komplektuoja ikimokyklinės įstaigos direktorius. Įstaigoje veikia 2 lopšelio, 3 darželio, 1 

priešmokyklinio ugdymo grupės. 

30. Vaikų veikla grupėse organizuojama pagal kiekvienos grupės nustatytą dienos režimą, kuris yra 

iškabintas rūbinėse ir visiems prieinamas. 

31. Tėvams, norintiems, kad su jų vaiku dirbtų logopedas, turi pasirašyti šių paslaugų teikimo 

sutikimą. (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. rugpjūčio 18 d. įsakymas Nr.1057 “Dėl 

švietimo įstaigos specialiojo ugdymo komisijos  sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos”). 

32. Apie tėvų noru papildomos  veiklos organizavimo,kultūrinių – sveikatinimo – pažintinių renginių 

organizavimo būtinumą sužinoma iš raštiškos arba žodinės tėvų apklausos, kurią organizuoja ikimokyklinės 

įstaigos  vadovo įgalioti asmenys. 

33. Vadovaujantis Dienos režimu, visi vaikai į lopšelį-darželį turi būti atvesti iki 9.30 valandos. 

Atskrais atvejais vaiką vėluojant atvesti, grupės darbuotojai turi būti  perspėti. 

34. Įgyvendinant režimo elementus, tėvai į grupę būti ilgesnį laiką su vaiku leidžiami prieš tai 

susitarus su grupės pedagogu. Susitarus, tėvai turi būti pasiruošę  persiauti  kambariniu apavu. 

35. Baigiantis dienos veikloms, vaikai namo išleidžiami tik su savo tėvais, broliais ne jaunesniais kaip 

14 metų. Neišleidžiama vaikų namo su neblaiviais asmenimis, taip pat su svetimais. Norėdami, kad vaiką 

parvestų namo svetimi asmenys ar vaikas eitų namo vienas, tėvai turi bet kokiu būdu informuoti apie 

situaciją. Einančius vienus vaikus namo auklėtojas išleidžia tik turėdamas raštišką ikimokyklinės įstaigos 

direktoriaus vardu  tėvų  parašytą  prašymą. 

36. Siekiant užtikrinti ugdomosios veiklos kokybę, geras higienos sąlygas, siekiant turtinti edukacines 

aplinkas, tėvai su grupės pedagogais turi teisę nuspręsti, kokias priemones reikia įsigyti už biudžeto lėšas ir 

kokioms priemonėms įsigyti reikalinga jų pačių parama. Auklėtojoms draudžiama disponuoti tėvų grynaisiais 

pinigais. 

37.Grupių tėvų susirinkimai organizuojami 3 kartus metuose: pažintinis, informatyvus ir 

atsiskaitomasis. Susitarimų, priimtų grupės susirinkimo metu, turi laikytis visi grupės tėvai. Susitarimai 

skelbiami visiems prieinamoje vietoje. 

 

III.  DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ, PERKĖLIMO Į KITĄ DARBĄ IR 

ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKA (reglamentuojama Lietuvos respublikos Darbo kodekso) 



 4 

38.  Ikimokyklinės įstaigos ir darbuotojo susitarimas dėl darbo įforminamas darbo sutartimi, kai šalys 

susitarė dėl būtinų darbo sutarties sąlygų: darbuotojo darbovietės ir darbo funkcijų, darbo apmokėjimo 

sąlygų. 

39. Šalių susitarimu gali būti sulygstama ir dėl kitų darbo sutarties sąlygų, jeigu darbo įstatymai, kiti 

norminiai  teisės aktai nedraudžia jas nustatyti ( išbandymo ir kt.). 

40. Sudarydamas darbo sutartį, ikimokyklinės įstaigos vadovas supažindina priimamą dirbti asmenį 

su jo būsimo darbo sąlygomis, darbo sutartimi, kitais darbovietėje galiojančiais aktais, reglamentuojančiais jo 

darbą. 

41. Įsidarbinant ikimokyklinės įstaigos vadovui pateikiami šie dokumentai: asmens tapatybę 

patvirtinantis dokumentas, socialinio draudimo pažymėjimas, rekomendacija iš ankstesnės darbovietės. 

42. Jeigu darbo įstatymai sieja priėmimą į darbą su tam tikru išsimokslinimu ar profesiniu 

pasirengimu, sveikatos būkle, priimamasis pateikia vadovui išsimokslinimą, profesinį pasirengimą, sveikatos 

būklę patvirtinančius dokumentus. 

43. Darbo sutartis užregistruojama Darbo sutarčių registravimo žurnale, darbo sutarties kopija 

pasirašytinai atiduodama darbuotojui.(Patvirtinta Lietuvos respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. 

nutarimu Nr. 503 “Darbo sutarčių registravimo taisyklės”). Darbo sutarties kopija  turi būti laikoma darbo 

vietoje. Naujai atvykęs darbuotojas turi užpildyti Darbuotojo įskaitos lapą, pedagogams reikia pristatyti 

Darbo knygelės išrašą, Sodros pažymėjimo kopiją, užpildyti darbuotojo anketą. 

44. Darbuotojui išduodamas darbuotojo tapatybę patvirtinantis dokumentas - Darbo pažymėjimas. 

Darbo pažymėjimas darbuotojui išduodamas pasirašytinai ir laikomas darbo vietoje nurodyta tvarka. 

Darbuotojui nutraukus darbo sutartį, jis darbo pažymėjimą privalo gražinti darbdaviui. (Patvirtinta Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 503 “Darbuotojo tapatybę patvirtinančio 

dokumento išdavimo, nešiojimo ir pateikimo kontroliuojančioms institucijoms tvarka”). 

45. Darbuotojui išduodami spec. rūbai, darbo inventorius yra ikimokyklinės įstaigos apskaitoje, todėl 

juos gavęs darbuotojas yra atsakingas už jų naudojimą ir tausojimą. 

46. Materialiai atsakingi darbuotojai pasirašo materialinės atsakomybės dokumentą, yra 

supažindinami su jiems priklausančiu turtu (Lopšelio-darželio “Obelėlė” direktoriaus 2007 m. spalio 22 d. 

įsakymas Nr.V 32  “Dėl materialiai atsakingų asmenų “). 

47. Darbuotojai, kurie gauna asmens ar dokumentams žymėti spaudus, pasirašo Darbuotojams 

išduodamų spaudų registracijos žurnale, o išeidami iš darbo spaudus turi gražinti pasirašytinai. 

48. Naujai priimti darbuotojai pasirašytinai supažindinami su Pareiginiais aprašais, su darbo 

funkcijomis, su darbo vieta, su Darbo saugos, priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos taisyklėmis. 

49. Kai darbuotojas priimamas dirbti kelioms pareigybėms, ar nori dirbti dar papildomai už kitą 

laikinai nedirbantį darbuotoją, rašo prašymą įstaigos vadovo vardu ir pasirašo laikinąją darbo sutartį su 

įgaliotais asmenimis – pedagogai su direktoriaus pavaduotoju ugdymui, nepedagoginis personalas – su ūkio 

reikalų vedėju. 

50. Darbuotojas neturi teisės be ikimokyklinės įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sutikimo savo 

darbą pavesti kitam asmeniui. 

51. Perkelti darbuotoją į kitos pareigybės nuolatinį darbą galima tik esant išankstiniam raštiškam 

darbuotojo sutikimui. 

52. Kai keičiamas darbo organizavimas, taip pat kitais gamybinio būtinumo atvejais (darbas vasarą, 

biudžeto taupymo sumetimais) vadovas turi teisę pakeisti darbo sutarties sąlygas. Jei darbuotojas nesutinka 

dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, jis gali būti atleistas iš darbo laikantis nustatytos darbo sutarties 

nutraukimo tvarkos. 

53. Prastovos atveju darbuotojai jų raštišku sutikimu perkeliami į kitą darbą, už kurį darbuotojams 

mokama Darbo kodekso nustatyta tvarka. 

54. Darbuotojas iš darbo gali būti atleistas Darbo kodekso nustatytais pagrindais ir tvarka: darbuotojo 

pareiškimu, darbdavio iniciatyva, šalių susitarimu, suėjus terminui. 

55.  Su darbuotoju  atsiskaitoma jo atleidimo dieną. 
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56. Atleidimo diena laikoma paskutinė darbo diena.  

57. Darbdavio iniciatyva atleidžiant darbuotoją po atostogų, ar po ligos – pirmoji darbo diena po 

atostogų ar po ligos  yra ir atleidimo diena. Ligos metu darbuotojo iniciatyva darbuotojas atleidžiamas pagal 

jo nurodytą datą. 

58. Ikimokyklinėje įstaigoje  nustatytos pareigybės, kurių darbuotojai įvardijami kaip riboto arba 

pilno atsakingumo ir atleidžiami iš darbo po vieno mėnesio (30 dienų) nuo pareiškimo padavimo dienos 

pilnai atsiskaitę ir perdavę dokumentaciją ar materialines vertybes sudarytai komisijai ir naujai atėjusiam 

darbuotojui: 

58.1. vyr buhalteris; 

58.2. apskaitininkas; 

58.3. materialiai atsakingi asmenys (Lopšelio-darželio “Obelėlė” direktoriaus 2007 m. spalio 22 d. 

įsakymas Nr.V-32 “Dėl materialiai atsakingų asmenų “). 

 

IV. VAIKŲ PRIĖMIMO Į LOPŠELĮ - DARŽELĮ TVARKA 

  59. Tėvai, norėdami, kad jų vaikai lankytų lopšelį-darželį “Obelėlė”, turi užsiregistruoti Tėvų 

prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą  registracijos žurnale. 

 60. Visi tėvai, nepriklausomai nuo to, kada nori pradėti leisti vaiką į lopšelį-darželį – baigiantis 

mokslo metams (gegužės mėnesį), turi patikslinti vaiko lankymo pradžios datą. 

 61. Grupės sudaromos pagal vaikų amžių. Esant didesniam vieno amžiaus vaikų poreikiui, o kito 

amžiaus mažesniam poreikiui gali būti sudaromos mišraus amžiaus grupės. 

 62. Į lopšelį priimami 1,5 – 3 m.vaikai. Grupės vaikų skaičiaus minimumas – 12, maksimumas -15 

vaikų. Į darželį priimami 3-5 metų vaikai.Grupės vaikų skaičiaus minimumas –15, maksimumas – 20 vaikų. Į 

priešmokyklinę grupę priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai, o esant vietų ir 

penkiamečiai jų tėvų pageidavimu. Grupės vaikų skaičiaus minimumas –15, maksimumas – 20 vaikų. 

 63. Grupės baigiamos komplektuoti iki rugsėjo 1 dienos. Esant vietų, gali būti komplektuojamos  

visus metus. 

64. Užsiregistravę, bet pradėję lankyti kitą ikimokyklinę įstaigą, tėvai apie tai turi pranešti. 

 65. Naujais mokslo metais pradėsiantiems lankyti lopšelį-darželį vaikų tėvams rugpjūčio paskutinę 

dieną organizuojamas susitikimas su grupės auklėtojomis į kurį tėvai turi atvykti idant susipažintų su grupės 

tvarka. 

 66. Registruojantis lankyti lopšelį-darželį  “Obelėlė” tėvai ikimokyklinės įstaigos direktoriaus vardu 

turi rašyti prašymą dėl vaiko priėmimo. Ruošiantis lankyti - pristatyti vaiko gimimo liudijimo arba vaiko 

gimimo akto kopijas, vaiko sveikatos pažymą, jei reikia – teisę į mokesčio lengvatą suteikiančius 

dokumentus. 

67. Užsiregistravę tėvai, tačiau nurodytu laiku dar nenorintys leisti vaikų į lopšelį-darželį, turi atvykti 

į įstaigą parašyti prašymą lankymo termino nukėlimui. Praėjus po tėvų prašyme nurodytos dienos 14 dienų ir 

neatvykus parašyti papildomo prašymo – vaikai iš eilės išbraukiami. 

68. Įstaiga 2004 04 01 Juridinių asmenų registre užregistruota kaip paramos gavėja, turi sąskaitą 

banke. Tėvai apie tai informuojami, todėl norintiems paremti  įstaigą išrašomas banko kvitas. Įstaigai atnešta 

daiktinė parama yra įtraukiama į materialinių vertybių dokumentus, pasirašomas dovanojimo aktas, arba 

panaudos sutartis, kurioje nurodomas panaudojimo terminas. (Lopšelio-darželio “Obelėlė” direktoriaus 2008 

m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr.V1-200 “Dėl paramos  priėmimo, panaudojimo ir apskaitos vedimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo”). 

 69. Prieš  pirmą kartą atvedant vaiką į grupę ir prieš pereinant į priešmokyklinio ugdymo grupę 

pasirašoma Mokymo sutartis su ugdymo įstaigą lankančių vaikų tėvais. (Lopšelio-darželio „Obelėlė“ 

direktoriaus 2009 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. V-66 „Dėl Mokymo sutarties patvirtinimo“). 

 

V. LOPŠELĮ - DARŽELĮ LANKANČIŲ VAIKŲ TĖVŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

     70. Tėvai (vaiko globėjai) turi teisę: 
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 70.1. reikalauti, kad vaikui būtų teikiamas valstybinius standartus atitinkantis ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas;  

            70.2. lopšelyje-darželyje ugdyti savo vaikus lietuvių kalba; 

            70.3. gauti informaciją apie ugdymo programas, ugdymo formas, vaiko ugdymo(si) sąlygas ir jo 

pasiekimus;  

            70.4. prašyti sudaryti sąlygas vaikų papildomam ugdymui;  

 70.5. dalyvauti įstaigos savivaldos institucijų veikloje, vaikų ugdymosi procese, gauti informaciją 

apie vaiko ugdymo sąlygas ir rezultatus;  

 70.6. tėvai (vaiko globėjai) pagal galimybes gali teikti įstaigai intelektualinę, finansinę, materialinę ar 

kitokią paramą; 

 70.7. naudotis specialiojo ugdymo įstatymo ir kitų įstatymų nustatytomis teisėmis;  

 70.8. gauti nemokamą pedagoginę, psichologinę pagalbą.  

 71. Tėvai (vaiko globėjai) privalo: 

 71.1. pasitikėjimo, atvirumo ir reiklumo dvasia ugdyti darbštų, iniciatyvų vaiką, gebantį savarankiškai 

teikti ir prisiimti atsakomybę;  

 71.2. 7 metų sulaukusį vaiką, jei jis yra pakankamai subrendęs, leisti į mokyklą;  

 71.3. sudaryti reikiamas sąlygas vaiko fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei, socialinei brandai;  

 71.4. apsaugoti vaiką nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo; 

 71.5. bendradarbiauti su lopšelio-darželio vadovais ir pedagogais, sprendžiant vaiko ugdymo ir 

globos klausimus;  

 71.6. pranešti apie vaiko ligą grupės auklėtojui pirmą ligos dieną;  

 71.7. informuoti grupės auklėtoją iki 9.30 val. arba iš anksto apie vaiko neatvykimą į darželį dėl kitų 

priežasčių.  

 71.8. atvesti į lopšelį-darželį vaiką sveiką, švarų ir tvarkingą; 

 71.9. mokėti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyto dydžio užmokestį už vaiko išlaikymą 

įstaigoje;  

 71.10. kultūringai elgtis su lopšelio-darželio darbuotojais ir kitų ugdytinių tėvais, paisyti lopšelio-

darželio „Obelėlė“ Vidaus ir darbo tvarkos taisyklių reikalavimų;  

 71.11. vykdyti ugdymo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.  

 

VI. DARBO LAIKAS 

72. Lopšelis-darželis “Obelėlė” dirba 5 dienas per savaitę, poilsio dienos –šešetadienis, sekmadienis. 

73. Nepedagoginiam personalui darbo laikas negali būti ilgesnis kaip 40 valandų per savaitę, o 

pedagoginiam personalui - 36 val. per savaitę. Išimtis gali nustatyti įstatymai, Vyriausybės nutarimai. 

74. Įstaigos darbo pradžia 7.30 val., pabaiga –18.00 val. (sandėlininkės darbo laiko pradžia - 6 val.) 

75. Pietų pertraukos trukmė – 0.30 min. (nuo 12.00 val. iki 12.30 val.). 

            76. Darbuotojams, dirbantiems  kompiuteriu, kas dvi valandos skiriama 15 min. pertrauka, kurios 

metu darbuotojas savo nuožiūra keičia darbo pobūdį. Ši pertrauka nurodoma darbo grafike, tačiau įskaitoma į 

darbo laiką. 

77. Darbuotojų, dirbančių ne vienoje darbovietėje arba vienoje darbovietėje, bet pagal dvi ar daugiau 

sutarčių, darbo dienos trukmė negali būti ilgesnė kaip dvylika valandų. 

78. Ne visas darbo dienos arba darbo savaitės darbo laikas nustatomas darbuotojo ir Įstaigos 

susitarimu Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nustatyta tvarka. 

79. Darbas ne viso darbo laiko sąlygomis nesukelia jokių apribojimų nustatant kasmetinių atostogų 

trukmę, apskaičiuojant darbo stažą, skiriant į aukštesnes pareigas, keliant kvalifikaciją, neapribojant kitų 

darbuotojo darbo teisių. Darbas apmokamas proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui. 

80. Suminė darbo apskaita gali būti įvedama kai dėl darbo pobūdžio, darbo sąlygų negalima iš anksto 

nustatyti kasdieninės ir savaitės darbo laiko trukmės. Vykdoma suminės darbo laiko apskaitos darbo laiko 

režimas taikomas: pedagogams, darbuotojams, dirbantiems antraeilėse pareigose. (Lietuvos Respublikos 
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Vyriausybės 2003 m.gegužės 14 d. nutarimas Nr.587 “Darbai, sąlygos kurioms esant gali būti įvedama 

suminio darbo laiko apskaita ……”.). 

81. Darbuotojai informuojami apie suminės darbo laiko apskaitos režimo įvedimą ir supažindinami su 

darbo grafikais, kurie skelbiami viešai informaciniuose stenduose ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki šių 

grafikų įsigaliojimo. 

82. Esant suminei darbo laiko apskaitai, darbuotojo darbo laiko trukmė per apskaitinį laikotarpį neturi 

viršyti darbuotojams nustatyto darbo valandų skaičiaus, apskaičiuoto pagal savaitės darbo laiko trukmę. 

83. Darbuotojai (elektrikas, santechnikas, kiemsargis) išimtinais atvejais gali dirbti savaitgaliais, 

tačiau jiems raštiškai sutikus, atlyginimas už darbą savaitgaliais nedvigubinamas. 

84.Viršvalandiniu darbu nelaikomas šių  ikimokyklinės įstaigos administracijos pareigūnų darbas, 

viršijantis nustatytą darbo trukmę: 

84.1. direktorius; 

84.2. direktoriaus pavaduotojas ugdymui; 

84.3. ūkio reikalų vedėjas; 

84.4. vyriausias buhalteris; 

84.5. apskaitininkas; 

85. Apskaitinio laikotarpio trukmė  vienas mėnuo. 

. 86. Darbo grafikas, kurį tvirtina vadovas, yra derinamas su įstaigos taryba, sudaromas sekančiam 

mėnesiui prieš dvi savaites, iškabinamas skelbimų lentoje. Darbo grafikas sudaromas laikantis LR DK  ir 

lopšelio-darželio direktoriaus 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V 27 “Dėl darbo grafiko sudarymo 

tvarkos aprašo patvirtinimo”  ir lopšelio - darželio direktoriaus 2008 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-52 “Dėl 

darbo grafiko sudarymo tvarkos aprašo papildymo”. Darbo grafikus pedagogams, medikams,  administracijai 

sudaro  direktoriaus pavaduotojas ugdymui, nepedagoginiam  personalui – ūkio reikalų vedėjas.  

87. Administracija veda darbo laiko apskaitą, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius pagal norminių 

aktų reikalavimus, organizuoja darbuotojų atėjimo ir išėjimo iš darbo apskaitą (lopšelio - darželio 

direktoriaus 2010 m. sausio 28 d. įsakymu Nr.V 89 “Dėl atsakingų už darbo laiko apskaitos žiniaraščio 

pildymo paskyrimo”). Pedagogų,  medikų , administracijos darbo laiko apskaitos žiniaraščius pildo ir už jų 

duomenų  teisingumą atsako direktoriaus pavaduotojas ugdymui, nepedagoginio personalo darbo laiko 

apskaitos žiniaraščius pildo ir už jų duomenų teisingumą atsako ūkio reikalų vedėjas. Vadovaujasi LRV 

2004-01-27 nutarimu Nr. 78, LR DK, bei lopšelio-darželio direktoriaus 2010 m.sausio 28 d.įsakymu Nr.V 89 

“Dėl atsakingų už darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo paskyrimo”). 

88. Grupių pedagogai dirba be pietų pertraukos ir parašę prašymą direktoriaus vardu pietauja kartu su 

vaikais grupėse (lopšelio - darželio “Obelėlė” direktoriaus 2008 m. lapkričio 4 d.įsakymas Nr. V-68 “Dėl 

darbuotojų maitinimo organizavimo lopšelyje-darželyje “Obelėlė”). 

89. Grupėse draudžiama palikti darbo vietą, išeiti iš darbo anksčiau iki ateis pakeičiantis pamainą 

darbuotojas. Atvykus pakeičiančiam darbuotojui privaloma išsamiai perduoti visas žinias apie atliktą darbą, 

vaikų sveikatą, skubiai būtinus atlikti darbus, kitą informaciją. Neatvykus darbuotojui į darbą, jis tuoj pat turi 

pranešti pats arba įpareigoti artimuosius pranešti administracijai apie situaciją. Administracija imasi skubių 

veiksmų neatvykusį į darbą darbuotoją  pakeisti kitu darbuotoju. 

            90. Darbo laikas įstaigoje nustatomas Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. 

rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 ,,Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir 

organizacijose“ (Žin., 2003, Nr. 79-3593). 

91. Darbuotojų darbo laikas pagal pareigybes 1 etatui  skirstomas taip: 

91.1. 40 valandų trukmės 5 darbo dienų savaitė administracijai, administraciniams darbuotojams, 

nepedagoginiam personalui su 2 poilsio dienomis (šeštadienis ir sekmadienis); 

92.2. 36 valandų trukmės 5 darbo dienų savaitė auklėtojoms su 2 poilsio dienomis (šeštadienis ir 

sekmadienis);  

92.3. 36 valandų trukmės 5 darbo dienų savaitė  priešmokyklinio ugdymo pedagogams su 2 poilsio 

dienomis (šeštadienis ir sekmadienis); 
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92.4. 27 valandų trukmės 5 darbo dienų savaitė  logopedui su 2 poilsio dienomis (šeštadienis ir 

sekmadienis); 

92.5. 26 valandų trukmės 5 darbo dienų savaitė meninio ugdymo mokytojui su 2 poilsio dienomis 

(šeštadienis ir sekmadienis); 

92.6. 38 valandų trukmės 5 darbo dienų savaitė  bendrosios praktikos slaugytojui su 2 poilsio 

dienomis (šeštadienis ir sekmadienis). 

93. Darbuotojams dirbantiems ne tiesiogiai su vaikais pertraukos pailsėti ir pavalgyti trukmė – 30 

minučių  ir ji trunka pagal darbo grafiką  po 4 darbo valandų. 

94.Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 153 straipsnio nuostatomis švenčių dienų 

išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda. Sutrumpintą darbo laiką dirbantiems 

darbuotojams ši nuostata netaikoma. 

95. Papildomos ir specialios pertraukos suteikiamos vadovaujantis Papildomų ir specialių pertraukų, 

įskaitomų į darbo laiką, nustatymo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. 

nutarimu Nr. 160 (Žin., 2003, Nr. 14-559).  

96.Visiems darbuotojams taikomi vienodi darbo laiko pradžios ir pabaigos reikalavimai. 

97. Darbuotojai, palikdami darbo vietą darbo tikslais (seminarai, patirties sklaida …)  turi apie tai 

informuoti  savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, 

darbuotojai rašo prašymą ikimokyklinės įstaigos direktoriui, nurodydami kas pagal asmeninį sutarimą atliks 

jo darbą ir kaip su jį pakeitusiu asmeniu bus atsiskaityta ir turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą. 

98. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi 

informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu darbuotojai apie savo 

neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys. 

99. Darbuotojų dirbtas laikas žymimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 27 d. 

nutarimu Nr. 78 ,,Dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdinės formos ir jo pildymo tvarkos 

patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 18-528) patvirtintos pavyzdinės formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose 

vadovaujantis šiuo nutarimu patvirtintos darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos nuostatomis.   

100. Darbo laiko apskaitos žiniaraščių užpildymą užtikrina direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir ūkio 

reikalų vedėjas. 

101. Ikimokyklinės įstaigos direktoriui patvirtinti teikiami darbo laiko apskaitos žiniaraščiai turi būti 

suderinti su įstaigos taryba. 

102. Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai pateikiami vyr. buhalteriui  paskutinę mėnesio darbo dieną. 

 

 VII. POILSIO  LAIKAS 

103. Poilsio laiko rūšys: 

103.1. pertrauka pailsėti ir pavalgyti; 

103.2. kasmetinis poilsio laikas (švenčių dienos,atostogos). 

104. Pertraukos pailsėti ir pavalgyti pradžią, pabaigą ir kitas sąlygas nustato vidaus ir darbo tvarkos 

taisyklės, darbo grafikas ir darbo sutartis. 

105. Paros nepertraukiamojo poilsio tarp darbo dienų (pamainų) trukmė negali būti trumpesnė kaip 

vienuolika valandų iš eilės. 

106. Įstaigoje nedirbama Darbo kodekso nustatytomis švenčių dienomis. 

 

VIII.  ATOSTOGOS IR JŲ SUTEIKIMO TVARKA 

107. Kasmetinės atostogos – tai kalendorinėmis dienomis skaičiuojamas laikotarpis,suteikiamas 

darbuotojui pailsėti,paliekant darbo vietą (pareigas) ir mokant vidutinį darbo užmokestį.Švenčių dienos į 

atostogų trukmę neįskaičiuojamos. 

 108. Kasmetinės atostogos yra minimalios, pailgintos ir papildomos. 

 109. Kasmetinių minimalių atostogų trukmė – dvidešimt aštuonios kalendorinės dienos suteikiamos 

nepedagoginiam personalui. 
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 110. Kasmetinės minimalios trisdešimt penkių kalendorinių dienų atostogos suteikiamos: 

 110.1. darbuotojams,vieniems auginantiems vaiką iki keturiolikos metų arba vaiką invalidą iki 

šešiolikos metų; 

 110.2. invalidams; 

 110.3. kitiems įstatymų nustatytiems asmenims; 

 111.  Dirbantiems ne visą darbo laiką atostogos netrumpinamos. 

 112. Kasmetinės papildomos atostogos suteikiamos už ilgalaikį  nepertraukiamą darbą toje 

darbovietėje – darbuotojams, kurie gauna minimalias 28 d atostogas ir turintiems didesnį, kaip 10 metų 

nepertraukiamąjį darbo stažą toje darbovietėje, - 3 kalendorinės dienos, už kiekvienų paskesnių 5 metų darbo 

stažą toje darbovietėje – 1 kalendorinė diena. 

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

nepertraukiamojo darbo įstaigoje. Už antruosius ir paskesnius metus kasmetinės atostogos suteikiamos bet 

kuriuo darbo metų laiku pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę. Eilės sudarymo tvarka nustatoma 

ikimokyklinės įstaigos Vidaus ir darbo tvarkos taisyklėse. 

 114. Numatomi atvejai kada suteikiamos kasmetinės atostogos nesuėjus 6 nepertraukiamo darbo 

mėnesiams kai to prašo darbuotojas: 

 114.1. nėščiosios; 

 114.2. pedagogai, kurie pradėjo dirbti nepasibaigus mokslo metams; 

 114.3. pensijinio amžiaus darbuotojai. 

 115. Kasmetinės papildomos atostogos pridedamos prie kasmetinių minimalių atostogų ir gali būti 

suteikiamos kartu arba atskirai. 

 116. Darbuotojo pageidavimu kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis. Viena iš kasmetinių 

atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip keturiolika kalendorinių dienų. 

 117. Atšaukti iš kasmetinių atostogų leidžiama tik darbuotojo sutikimu. 

 118. Perkelti kasmetines atostogas leidžiama tik darbuotojo prašymu arba sutikimu. 

 119. Nepanaudotų kasmetinių atostogų dalis gali būti perkeliama ir pridedama prie kitų darbo metų 

kasmetinių atostogų. 

 120. Kasmetines atostogas pakeisti pinigine kompensacija neleidžiama. Jei dėl darbo santykių 

pabaigos darbuotojui negali būti suteikiamos kasmetinės atostogos arba darbuotojas jų nepageidauja, jam 

išmokama piniginė kompensacija. Jei darbuotojui kasmetinės atostogos nebuvo suteiktos daugiau kaip už 

vienerius darbo metus, kompensacija išmokama už visas nepanaudotas kasmetines atostogas.  

 121. Kasmetinė  atostogų trukmė, kasmetinių pailgintų  ir papildomų atostogų tvarka, atšaukimo iš 

atostogų, atostogų perkėlimo, kompensacijų už nepanaudotas atostogas išmokėjimo atvejai  nustatoma pagal 

galiojančius įstatymus ir  LR DK. 

 122. Darbuotojų kasmetinių atostogų darbo grafikas sudaromas įvertinus įstaigos darbo  

organizavimo sklandumą ir derinami su darbuotojo interesais. Jei darbuotojo prašymas atostogauti nesikerta 

su įstaigos veiklos planais – darbuotojui suteikiamos atostogos, įstaigos vadovas sudaro darbuotojų atostogų 

grafiką  ir jį skelbia ne vėliau kaip kiekvienų metų balandžio mėnesį. 

 123. Nemokamų atostogų darbuotojai leidžiami parašę prašymą ir nurodę rimtas priežastis, kai šios 

atostogos nesutrikdo normalių lopšelio - darželio „Obelėlė“ darbo sąlygų ir yra numatytos LR DK. 

 124. Ikimokyklinės įstaigos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, ūkio reikalų vedėjas 

derina atostogų laiką tarpusavyje. Darbuotojai gali atostogauti dalimis jeigu to reikalauja įstaigos darbo 

aplinkybės ar pats darbuotojas. 

 125. Kasmetinės, nemokamos atostogos, atostogos kvalifikacijai tobulinti, atostogos dėl perkėlimo į 

kitas pareigas darbuotojams suteikiamos Lietuvos Respublikos valstybės įstatymo nustatyta tvarka. Kitos 

tikslinės atostogos darbuotojams  suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. 

 

IX. DARBO UŽMOKESTIS 
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126. Už atliekamą darbą pagal darbo sutartį darbuotojui mokamas darbo užmokestis. Darbo 

užmokestis apima pagrindinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius - priedus, priemokas įstaigoje 

išmokamus darbuotojui už jo atliktą darbą. 

127. Darbo apmokėjimo sąlygos, dydžiai, pareigų tarifai ir kvalifikaciniai reikalavimai, darbo normos 

darbuotojų tarifikavimo, atestavimo tvarka nustatomi darbuotojų darbo sutartyse, pareigybės aprašyme. 

128. Darbo užmokestis apskaičiuojamas ir mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės  

įstatymais bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

129. Darbuotojams darbo užmokestis apskaičiuojamas ir mokamas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 ,,Dėl 

biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (Žin., 1993, Nr. 28-

655) bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

130. Prastovos ne dėl darbuotojo kaltės apmokamos ne mažesniu nei Vyriausybės nustatytu 

minimaliuoju valandiniu atlygiu už kiekvieną prastovos valandą. Prastovos dėl darbuotojo kaltės laikas 

neapmokamas. 

131. Ne visas darbo laikas apmokamas proporcingai dirbtam laikui arba mokama už atliktą darbą. 

132. Darbo užmokestis mokamas du kartus per mėnesį 10 ir 25 dienomis, o jeigu yra raštiškas 

prašymas – kartą per mėnesį -10 dieną. Konkretūs darbo užmokesčio mokėjimo terminai ir tvarka nustatoma 

darbo sutartyse. 

133. Visiems darbuotojams asmeniškai, užtikrinant konfidencialumą, įteikiami atsiskaitymo lapeliai, į 

kuriuos įrašoma darbuotojui apskaičiuotos, išmokėtos ir išskaičiuotos sumos. 

134. Visiems darbuotojams darbo užmokestis pervedamas pagal nurodytą sąskaitą į banko korteles. 

135. Kai nustatomos naujos darbo apmokėjimo sąlygos,darbuotojams apie tai pranešama raštu ne 

vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki jų įsigaliojimo. 

136. Darbuotoją atleidžiant iš darbo visos jam priklausančios darbo užmokesčio sumos išmokamos: 

136.1. kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju, kuris dirba iki atleidimo iš darbo dienos, ne 

vėliau kaip atleidimo iš darbo dieną; 

136.2. kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju, kuris atleidimo dieną nebedirba (dėl laikino 

nedarbingumo,pravaikštos…) – per vieną dieną nuo tos dienos, kurią atleistas iš darbo darbuotojas 

pareikalavo atsiskaityti; 

137. 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. 

138. Papildomos ir specialios pertraukos įskaitomos į darbo laiką ir už jas mokamas darbuotojo 

vidutinis darbo užmokestis. 

139. Darbuotojams, auginantiems vaiką invalidą iki šešiolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, 

suteikiama viena papildoma poilsio diena (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandom per savaitę), o 

auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų – dvi dienos per mėnesį (arba atitinkamai 

sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę) mokant darbuotojui jo vidutinį darbo 

užmokestį. 

140. Darbuotojai, kurie naudojasi mamoms auginančioms du ir daugiau vaikų  iki dvylikos metų 

lengvata, ja naudojasi pagal darbo grafike nurodytą laiką dažniausiai mėnesio pabaigoje. Jei per einamą  

mėnesį toks darbuotojas suserga pats ar jam tenka slaugyti sergantį vaiką, lengvata tą mėnesį netaikoma. Jei 

darbuotojas suserga lengvata už einamą mėnesį jau pasinaudojęs, sekantį mėnesį lengvata netaikoma. 

141.  Darbuotojams, kurie turi teisę naudotis lengvatomis dėl sutrumpintos darbo dienos, dėl nedarbo 

dienos ar sumažinto darbo krūvio lengvata taikoma nuo tada, kai parašo prašymą ikimokyklinės įstaigos 

direktoriaus vardu dėl lengvatos suteikimo. 

142. Darbuotojams, kuriems dėl darbo privaloma pasitikrinti sveikatą, už darbo laiką, sugaištą 

tikrinant sveikatą, įstaigoje mokamas jų vidutinis darbo užmokestis. 
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143. Negalima iš darbuotojo išieškoti permokėto ir neteisingai pritaikius įstatymą apskaičiuoto darbo 

užmokesčio, išskyrus skaičiavimo klaidos atvejus. 

   

X.  DARBAS VASARĄ 

144. Vasaros laikotarpiu įstaiga uždaroma pagal Švietimo skyriaus vedėjo įsakymą  arba pagal 

įstaigos direktoriaus įsakymą, jei tokį atvejį numato steigėjas  pasiruošimui kitiems mokslo metams,  taupant 

biudžetines lėšas. Nepedagoginis personalas grįžęs po kasmetinių atostogų, nesant vaikų,  dirba pakeitus 

darbo pobūdį – vykdo paruošiamuosius darbus naujiems mokslo metams iki sugrįžta į įstaigą vaikai.  

 

XI.  KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS IR ATESTAVIMAS 

145. Lopšelio-darželio pedagogai, bendrosios praktikos slaugytojas atestuojami Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka. 

 

XII.  DARBUOTOJŲ SKATINIMAS 

          146. Vadovaujantis LR DK  233 str. ir LR Vyriausybės nutarimu 1993-07-08 Nr. 511, už  gerą darbo 

pareigų vykdymą, kūrybiškumą, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą, ikimokyklinės įstaigos vadovai gali 

skatinti darbuotojus (lopšelio – darželio “Obelėlė” direktoriaus 2005 m. sausio 26 d. įsakymas Nr.V 28  “Dėl 

lopšelio-darželio “Obelėlė” bendruomenės  narių skatinimo tvarkos patvirtinimo”): 

 146.1. pareikšti padėką ; 

 146.2 apdovanoti dovana; 

 146.3. premijuoti; 

 146.4. skirti kitus paskatinimus - pažintines keliones….; 

       146.5. pristatyti darbuotojus aukštesnėms instancijoms apdovanoti. 

 147. Paskatinimai skiriami įsakymais, apie kuriuos informuojamas dirbančiųjų kolektyvas. 

  148. Kiekvienu atveju, nurodytu šiame 1 punkte, vienkartinė piniginė išmoka gali būti skiriama: 

  148.1. ne daugiau kaip kartą per metus ir negali viršyti 100 procentų nustatyto tarnybinio atlyginimo  

( be priedų). 

  149. Vienkartinė piniginė išmoka neskiriama darbuotojui, kuriam per paskutinius 12 mėnesių paskirta 

drausminė nuobauda. 

150.Vienkartinė piniginė išmoka, kaip paskatinimo priemonė, skiriama vadovaujantis šiais kriterijais: 

  150.1. darbuotojas kokybišku darbu, geru savo pareigų atlikimu įgyvendina metinės veiklos 

programas; 

  150.2. dalyvauja miesto, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose, reprezentuoja savo įstaigą 

žiniasklaidoje; 

 150.3. dalyvauja projektuose, programose mieste, Respublikoje, rengia programas ar projektus 

miesto,  šalies, užsienio konkursams ir jas įgyvendina; 

  150.4. už gerosios darbo patirties skleidimą, aktyvų  dalyvavimą darbo , kūrybinėse grupėse. 

151. Visi piniginiai išmokėjimai vykdomi neviršijant darbo užmokesčio lėšų iš sutaupyto darbo 

užmokesčio fondo lėšų. Konkrečios sumos nustatomos  jungtiniame administracijos ir įstaigos tarybos 

posėdyje, atsižvelgiant į konkrečiu atveju turimas lėšas. 

 152. Darbuotojams, pažeidusiems  darbo drausmę, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, 

kuriuos jie privalo vykdyti ar blogai atlieka pavestą darbą, skiriamos šios drausminės nuobaudos: 

 152.1. pastaba; 

 152.2. papeikimas; 

 152.3. atleidimas iš darbo. 

153. Prieš skiriant drausminę nuobaudą, ikimokyklinės įstaigos administracija turi pareikalauti, kad 

darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo, ar blogai atlikto ar neatlikto pavesto darbo. Jei 

per administracijos nustatytą terminą be svarbių priežaščių darbuotojas nepateikia pasiaiškinimo, drausminę 

nuobaudą galima skirti be pasiaiškinimo. 
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154.  Drausminė nuobauda skiriama įsakymu ir darbuotojui apie tai pranešama pasirašytinai. 

155. Drausminė nuobauda skiriama tuoj pat paaiškėjus darbo drausmės pažeidimui, bet ne vėliau kaip 

per vieną mėnesį nuo dienos, kai pažeidimas paaiškėjo, neįskaitant laiko, kurį darbuotojas darbe nebuvo dėl 

ligos ar atostogavo. Už kiekvieną darbo drausmės pažeidimą galima skirti tik vieną drausminę nuobaudą. Jei 

paskyrus drausminę nuobaudą darbuotojas toliau pažeidžia darbo drausmę, drausminė nuobauda gali būti 

skiriama pakartotonai. 

156. Negalima skirti drausminės nuobaudos praėjus šešiems mėnesiams nuo tos dienos, kai 

pažeidimas buvo padarytas. Jei darbo drausmės pažeidimas nustatomas atliekant auditą, vertybių reviziją 

(inventorizaciją), drausminė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per dvejus metus nuo pažeidimo 

padarymo dienos. 

157. Jei per vienerius metus nuo tos dienos, kai buvo skirta drausminė nuobauda, darbuotojui nebuvo 

skiriama nauja nuobauda, laikoma, kad jis nėra turėjęs nuobaudų. 

158. Esant galiojančiai drausminei nuobaudai, darbuotojui skatinimo priemonės netaikomos. 

 

XIII.  DRAUSMINĖ  IR MATERIALINĖ ATSAKOMYBĖ 

 

159. Su vaikais dirbantiems darbuotojams draudžiama : 

159.1. palikti vaikus be priežiūros ; 

159.2. atiduoti vaikus svetimiems, neblaiviems asmenims ir nepilnamečiams; 

159.3. nesilaikyti grupių dienos režimo; 

159.4.  maitintis vaikų maistu; 

160. Visiems ikimokyklinėje įstaigoje dirbantiems darbuotojams draudžiama : 

  160.1. savo nuožiūra, be vadovo leidimo keisti darbo grafiką. Esant rimtoms priežastims galima 

susikeisti darbo grafiku, parašius prašymą, gavus iš vaduojančio darbuotojo sutikimą ir direktoriaus leidimą; 

160.2. į darbą vestis pašalinius asmenis. Draudžiama į grupes  personalui atsivesti savo vaikus, 

giminaičius  be direktoriaus leidimo; 

160.3. vartoti alkoholinius gėrimus, rūkyti, vartoti narkotines, psichotropines medžiagas įstaigoje ir 

jos teritorijoje (Švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymas Nr.ISAK- 494 “Dėl narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos ugdymo įstaigose”); 

 160.4. viešai konfliktuoti, bet kam reikšti pastabas girdint vaikams;  

 161. Darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje, vaikų, ir 

kitų  asmenų  aptarnavimo vietose. 

 162. Darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, elektros energiją ir kitus 

materialinius lopšelio-darželio „Obelėlė” išteklius. 

 163. Lopšelio-darželio „Obelėlė“  elektroniniais ryšiais, įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, 

kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais. 

 164. Darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis ikimokyklinės įstaigos  

elektroniniais ryšiais, įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis. 

 165. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą 

organizuoja ir šiuos darbus atlieka už šią veiklą  atsakingas samdomas juridinis asmuo. 

166. Už darbo drausmės pažeidimą gali būti skiriamos drausminės nuobaudos. 

167. Darbo drausmės pažeidimas yra darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl 

darbuotojo kaltės. 

168. Visi darbuotojai  saugo, tausoja ir pagal paskirtį naudoja įstaigos materialines vertybes. 

169. Visiškos materialinės atsakomybės sutartys sudaromos su ūkio reikalų vedėju, sandėlininku, 

direktoriaus pavaduotoju ugdymui, bendrosios praktikos slaugytoju. (Lopšelio-darželio “Obelėlė” 

direktoriaus 2010 m. sausio 25 d. įsakymas Nr.V-79 “Dėl materialiai atsakingų asmenų”). 

  170. Sudaromos visiškos materialinės atsakomybės sutartys su darbuotojų grupe, kai neįmanoma 

atriboti atskirų darbuotojų atsakomybės. 
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171. Įstatymų nustatytais atvejais  ikimokyklinės įstaigos  darbuotojai gali būti traukiami 

baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. 

 

XIV.  PAGRINDINĖS DARBUOTOJŲ PAREIGOS 

 

172. Ikimokyklinės įstaigos darbuotojai privalo: 

172.1. atsakyti už jiems patikėtų vaikų gyvybę ir sveikatą, bendros veiklos sėkmę ir nesėkmes; 

172.2. dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis darbo tvarkos, drabo drausmės t.y. nustatytos darbo laiko 

trukmės, visą darbo laiką skirti darbui; 

172.3. atlikti pavestą darbą kvalifikuotai, laiku ir kokybiškai; 

172.4. vykdyti  įstaigos vadovų teisėtus nurodymus ir pavedimus; 

172.5. operatyviai, kompetetingai ir dėmesingai spręsti tėvų (globėjų) klausimus, bendrauti su jais 

mandagiai; 

172.6. laikytis Vaikų gyvybės ir sveikatos apsaugos reikalavimų, saugumo technikos, gamybinės 

sanitarijos, darbo higienos, darbo saugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų, civilinės saugos 

reikalavimų, nekenkti kitų dirbančiųjų sveikatai,  tausoti savają; 

172.7. laikytis nustatytos materialinių vertybių ir dokumentų saugojimo tvarkos; 

172.8. saugoti ir tausoti įstaigos nuosavybę: įrengimus, inventorių, vaizdines mokymo priemones, 

žaislus. Ekonomiškai ir racionaliai naudoti  materialinius resursus – vandenį, elektrą, valymo priemones, 

inventorių ir kt.; 

172.9. palaikyti švarą ir tvarką darbo vietoje; 

172.10. laikytis visuotinai priimtų elgesio normų ir tarpusavio santykių reikalavimų; 

172.11. būti garbingo elgesio pavyzdžiu darbe, buityje ir visuomenėje. Laikytis bendrabuvio 

taisyklių:  nerūkyti darbe, nevartoti alkoholio darbo metu, nevartoti narkotikų, psichotropinių medžiagų; 

172.12. atlyginti dėl darbuotojo kaltės įstaigai padarytus nuostolius sugadinus ar praradus darbo 

įrankius, medžiagas, spec.aprangą ir kitą padarytą žalą. 

172.13. nenaudoti, nekopijuoti ir neplatinti darbo vietoje nelegalios kompiuterinės programinės 

įrangos. 

172.14. vykdyti pareiginių aprašų reikalavimus. 

173. Ikimokyklinės įstaigos darbuotojai turi teisę: 

173.1. gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokestį; 

173.2. tobulinti kvalifikaciją už įstaigos lėšas; 

173.3. naudotis Darbo kodekse ir kitų įstatymų nustatytomis atostogomis; 

173.4. gauti paskatinimus ir apdovanojimus; 

173.5. naudotis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis socialinėmis garantijomis; 

173.6. reikalauti, kad būtų tinkamai ir saugiai įrengta darbo vieta, suteiktos reikalingos darbui 

priemonės; 

173.7. gauti iš įstaigos informaciją, susijusią su darbo santykiais; 

173.8. kreiptis žodžiu ir raštu į įstaigos administraciją darbo sutarties klausimais; 

 

XV. PAGRINDINĖS ADMINISTRACIJOS PAREIGOS 

 

174. Ikimokyklinės įstaigos administracija privalo: 

174.1. tinkamai organizuoti darbuotojų darbą; 

174.2. laikytis darbo įstatymų,darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių bei kitų teisės aktų 

reikalavimų; 

174.3. rūpintis darbuotojų poreikiais; 

174.4. sudaryti sąlygas, kad vaikų ir darbuotojų gyvybė ir sveikata būtų saugi; 
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174.5. kontroliuoti, kaip laikomasi sanitarijos ir higienos normų, darbo apsaugos ir priešgaisrinės, 

civilinės saugos, vaikų sveikatos ir gyvybės apsaugos taisyklių;  

174.6. organizuoti ikimokyklinės įstaigos darbą, kad kiekvienas dirbtų pagal savo pareigybę, turėtų 

tam paskirtą reikiamą darbo vietą. 

174.7. visokeriopai stiprinti darbo drausmę, imtis poveikio priemonių prieš darbo drausmės 

pažeidėjus; 

174.8. tobulinti ugdymo procesą, skatinti ir diegti gerąją darbo patirtį, vykdyti švietimo reformą, 

skatinti sistemingai kelti pedagogų teorinį lygį ir dalykinę kvalifikaciją, padėti pedagogams ruošiantis 

atestacijai, sudaryti sąlygas darbą derinti su mokslu; 

174.9. tinkamai organizuoti ir kontroliuoti vaikų ir darbuotojų mitybą; 

174.10. nuolat tobulinti vaikų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, kalbėjimo ir kalbos 

korekcijos darbo strategiją atsižvelgiant į ugdymo proceso rezultatus; 

174.11. sudaryti tokias darbo salygas visiems darbuotojams, kad būtų pasiekti optimaliausi bet kokios 

darbo srities rezultatai; 

175.12. sudaryti sąlygas pedagogų ir nepedagoginio personalo darbuotojų kvalifikacijai kelti, kad 

žinios,  įgūdžiai ir praktinė veikla tenkintų ugdytinių ir jų tėvų (globėjų), visuomenės poreikius. 

175.13. pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su įstaigomis bendradarbiavimas su kuriomis skatintų 

save įsivertinti ir skleisti gerąją patirtį tarpusavyje; 

175.14. visapusio vaikų ugdymo, kalbos ir kalbėjimo korekcijos kokybę pagrįsti darbe pritaikant 

šiuolaikinę techniką -  video aparatūrą, muzikos aparatūrą, foto aparatūrą, kopiuterius ir skatinti jais 

produktyviai naudotis; 

175.15. nustatytais terminais išmokėti darbuotojams atlyginimą,  atostoginius pinigus; 

175.16. palaikyti gerą darbo ir kūrybos nuotaiką, skatinti darbuotojus bendradarbiauti ir dalyvauti 

įstaigos valdyme, sudaryti savivaldos organams reikiamas sąlygas vykdyti jiems savo įgaliojimus; 

175.17. jautriai reaguoti į darbuotojų reikalavimus, pareiškimus, teikti jiems lengvatas ir pirmumo 

teises pagal numatytus įstatymus; 

175.18. pripažinti ir skatinti visų lopšelio-darželio “Obelėlė” darbuotojų nuopelnus, tobulinant  visas 

šioje įstaigoje teikiamas paslaugas. 

176. Administracija turi teisę: 

176.1. reikalauti, kad darbuotojai laikytųsi Vidaus ir darbo tvarkos taisyklių, kitų norminių aktų 

nustatytų normų. 

176.2. leisti įsakymus dėl darbų organizavimo; 

176.3. darbuotojams, pažeidusiems darbo drausmę, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, 

kuriuos jie privalo vykdyti, skirti drausmines nuobaudas; 

176.4.  nustatyta tvarka reikalauti iš darbuotojų atlyginti pažeidimu padarytą žalą įstaigai. 

 

XVI. SUSIRINKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

177. Įstaigoje susirinkimai organizuojami vadovaujantis lopšelio-darželio “Obelėlė” direktoriaus 

2009 m.sausio 5 d įsakymu Nr.V 97 “Dėl lopšelio-darželio “Obelėlė” organizuojamų posėdžių, pasitarimų ir 

susirinkimų tvarkos tvirtinimo”. 

178. Darbuotojų dalyvavimas susirinkimuose ir posėdžiuose būtinas, išskyrus pateisinamus atvejus. 

Susirinkimai vyksta užtikrinus vaikų saugumą, paliekant budinčius darbuotojus  vaikų miego metu.  

 

XVII. NEBIUDŽETINIŲ LĖŠŲ KAUPIMAS, PANAUDOJIMAS IR ATSKAITOMYBĖ 

 

179. Lopšelis-darželis “Obelėlė” gali turėti nebiudžetinių lėšų. Jas gali sudaryti patalpų nuoma, 

fizinių bei juridinių asmenų parama, pajamos gautos už papildomą ugdymą, kursus, renginius, skiriat 2 proc. 

pajamų mokesčio ir kt.  
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180. Finansinę  paramą gali skirti ir ugdytinių tėvai (globėjai). 

181. Lėšų panaudojamos  paramos programoms vykdyti, palaikyti būtinas sąlygas vaikų priežiūrai, 

ugdomajai veiklai organizuoti, patalpų, inventoriaus higienos normatyvinių reikalavimų vykdymui, vaikų 

sveikatos stiprinimui ir kitoms vaikų reikmėms, kai nepakanka biudžetinių lėšų.  

182. Tėvai geranoriškai gali skirtą paramą pervesti per banką į įstaigos tėvų paramos sąskaitą. 

Grupėms tėvai gali nupirkti dažų ar kitų priemonių, statybinių medžiagų  remontui, ugdymo priemonių, 

higienos reikmenų, sanitarinių valymo priemonių, indų ir kt. Tėvų parama vykdoma savitarpio pasitikėjimo 

pagrindu.  

183.Apie paramos naudojimą tėvams atsiskaitoma tėvų susirinkimų metu, išreiškiama padėka už 

paramą informaciniuose stenduose. 

 

XVIII. DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA 

 

184. Lopšelis-darželis ”Obelėlė” organizuoja darbą vadovaujantis darbuotojų saugos ir sveikatos 

norminių teisės aktų reikalavimais. Parengiamos darbų saugos ir sveikatos instrukcijos visų pareigybių 

darbuotojams pagal  jų darbo pobūdį. 

185. Atsakingas už darbų saugą ūkio reikalų vedėjas. (Lopšelio – darželio “Obelėlė” direktoriaus 

2010 m. sausio 28 d. įsakymas Nr.V-96  “Dėl asmens, atsakingo už darbuotojų saugą ir sveikatą, 

priešgaisrinę saugą, paskyrimo”). 

186. Darbuotojų sauga ir sveikata – tai visos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe 

išsaugoti skirtos prevencinės priemonės, kurios naudojamos ar planuojamos visuose įstaigos veiklos 

etapuose,  kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta. 

187. Kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo 

sąlygos, nustatytos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme.  

188. Kiekvieno darbuotojo darbo vieta ir aplinka turi būti saugi, patogi ir nekenksminga sveikatai, 

įrengta pagal darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus. 

189. Leidžiama naudoti tik techniškai tvarkingas darbo priemones, atitinkančias darbuotojų saugos ir 

sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus. 

190. Minimaliuosius darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus darbo priemonėms nustato 

atitinkami darbuotojų saugos ir sveikatos norminiai teisės aktai. 

191. Darbas organizuojamas vadovaujantis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų 

reikalavimais. 

192. Direktorius tvirtina įstaigos darbuotojų saugos pareigines instrukcijas, duodamas įpareigojimus 

ūkio reikalų vedėjui įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos priemones ir kontroliuoti, kaip laikomasi 

darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų; 

193. Direktoriaus  įsakymu patvirtinti įstaigos  darbuotojų saugos ir sveikatos norminiai teisės aktai 

yra privalomi. Su jais darbuotojai supažindinami pasirašytinai. 

194. Darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų, darbų organizavimo ir vykdymo taisyklių, 

instrukcijų reikalavimų nesilaikymas yra darbo drausmės pažeidimas. 

195.  Bendrosios praktikos slaugytoja kontroliuoja privalomą darbuotojų sveikatos pasitikrinimą. 

Darbuotojai privalo pasitikrinti sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami – tikrintis periodiškai, pagal 

įmonėje, įstaigoje patvirtintą darbuotojų sveikatos pasitikrinimų grafiką. (Lopšelio – darželio “Obelėlė” 

direktoriaus 2010 m. sausio 28 d. įsakymas Nr.V-95 “Dėl lopšelio-darželio “Obelėlė” darbuotojų, kurie turi 

tikrintis sveikatą, sąrašo patvirtinimo”): 

 195.1. darbdavys tvirtina darbuotojų, kuriems privaloma pasitikrinti sveikatą, sąrašą. Su juo 

pasirašytinai supažindina darbuotojus; 

195.2.  privalomi sveikatos patikrinimai atliekami darbo laiku; 

196.3. už privalomus darbuotojų sveikatos patikrinimus sveikatos priežiūros įstaigoms mokama 

Vyriausybės nustatyta tvarka;  
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196.4. vidutinį darbo užmokestį darbuotojams už darbo laiką, kurio metu darbuotojas tikrinasi 

sveikatą, moka darbdavys; 

197.5. darbuotojas, atsisakęs nustatytu laiku pasitikrinti sveikatą, nušalinamas nuo darbo ir jam 

nemokamas darbo užmokestis. Toks atsisakymas laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu. 

198. Darbuotojas negali dirbti  ir tuoj pat sustabdo savo darbą, kai: 

198.1.  kai darbuotojas (darbuotojai) neapmokytas saugiai dirbti; 

198.2. sugedus darbo priemonei ar susidarius avarinei situacijai  pavojui; 

198.3.  kai dirbama pažeidžiant nustatytus technologinius reglamentus; 

198.4. kai dirbama neįrengus reikiamų kolektyvinės apsaugos priemonių arba kai darbuotojai 

neaprūpinti reikiamomis kolektyvinėmis ir (ar) asmeninėmis apsaugos priemonėmis; 

198.5.  kitais atvejais,  kai darbo aplinka kenksminga ir (ar) pavojinga sveikatai, gyvybei. 

199.  Iškilus pavojui  priemonių imasi CS atsakingi darbuotojai, įsipareigoję apie gresiantį pavojų 

kaip galima greičiau pranešti visiems darbuotojams bei tiems, kuriems gali kilti pavojus, taip pat pranešti, 

kokios priemonės bus panaudotos darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai užtikrinti, kokių veiksmų privalo 

imtis patys darbuotojai, veiksmų, kad būtų sustabdyti darbai ir darbuotojams būtų duoti nurodymai palikti 

darbo patalpas ir pereiti į saugią vietą; organizuoti pirmosios medicinos pagalbos suteikimą 

nukentėjusiesiems, taip pat darbuotojų evakuaciją; kaip galima greičiau informuoti atitinkamas vidaus ir 

išorės tarnybas (civilinės saugos, priešgaisrinės saugos, sveikatos priežiūros, policijos) apie pavojų ir 

nukentėjusius darbuotojus; kol įmonei bus suteikta specializuotų tarnybų pagalba, pavojui likviduoti 

pasitelkti iš anksto apmokytus darbuotojus. Darbuotojai ir vaikai evakuojami pagal evakuacijos planus. 

Evakuacijos planai turi būti iškabinti informaciniuose stenduose pastebimose vietose. (Lopšelio-darželio 

“Obelėlė” direktoriaus 2010 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-98 “Dėl lopšelio-darželio “Obelėlė” 

bendruomenės narių evakuacijos ekstremalių situacijų metu”). 

200. Darbuotojams įrengiamos  persirengimo, drabužių, avalynės, asmeninių apsaugos priemonių 

laikymo patalpos arba vietos, sanitarinės bei asmens higienos patalpos su prausyklomis, dušais, tualetais. 

201. Darbuotojai įvadinio instruktažo metu ir kasmet pakartotinio instruktažo metu instruktuojami, 

mokomi darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. 

202. Darbdavys privalo užtikrinti darbuotojams pirmąją medicinos pagalbą: iškviesti greitąją 

medicinos pagalbą nelaimingų atsitikimų ir ūminių susirgimų darbe atvejais. 

203. Darbuotojui, susirgusiam darbo vietoje arba nukentėjusiam nuo traumų, kai nebūtina kviesti 

greitosios medicinos pagalbos, saugiai parbvykti namo iškviečiamas šeimos narys. 

204. Darbuotojai privalo vykdyti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų 

reikalavimus ir kaip galima labiau rūpintis kitų darbuotojų sauga ir sveikata.  

205. Konkrečios darbuotojų pareigos saugant savo ir kitų darbuotojų sveikatą bei gyvybę nustatomos 

darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijose, pareigybės aprašymuose ir nuostatuose. Juose privalo būti 

nurodyti esami ir galimi rizikos darbuotojų saugai ir sveikatai veiksniai, darbo priemonių saugaus naudojimo 

reikalavimai. 

206. Darbuotojai turi teisę reikalauti,  kad darbdavys užtikrintų darbuotojų saugą ir sveikatą.  

 

XIX. DARBO GINČAI 

 

207. Individualus darbo ginčas yra nesutarimas tarp ikimokyklinės įstaigos vadovų ir darbuotojo dėl 

darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, darbo sutartyje nustatytų teisių ir pareigų 

įgyvendinimo, kurio nepavyko sureguliuoti derybomis.  

208. Individualius darbo ginčus  nagrinėja darbo ginčų komisija;  

209. Darbo ginčų komisija sudaroma iš vienodo skaičiaus darbuotojų ir darbdavio atstovų. 

Darbuotojų atstovus renka darbuotojų susirinkimas. Darbdavio atstovą savo įsakymu skiria ikimokyklinės 

įstaigos direktorius. 

210. Komisija sudaroma dvejų metų laikotarpiui. 
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211. Komisijos primininko pareigas kiekviename posėdyje paeiliui eina darbuotojų ir darbdavio 

atstovai. 

212. Darbuotojas gali kreiptis į darbo ginčų komisiją per tris mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo, 

kad pažeistos jo teisės. 

213. Prašyme darbo ginčų komisijai turi būti nurodoma ieškovo, atsakovo, kitų byloje dalyvaujančių 

asmenų vardai, pavardės, įstaigos  pavadinimas ir adresai, aplinkybės, pagrindai ir įrodymai, kuriais ieškovas 

grindžia savo reikalavimus, aiškiai suformuluotas reikalavimas, pridedamų dokumentų sąrašas. 

214. Prašymas paduodamas darbo ginčų komisijos raštvedžiui, o jeigu jo tuo metu  nėra  direktoriui 

(LR Darbo Kodekso 288 straipsnio 2 dalis). Raštvedys prašymą užregistruoja, praneša darbo ginčų komisijai, 

parengia bylą nagrinėti, išreikalauja reikiamus dokumentus, skaičiavimus, išvadas, praneša dalyvaujantiems 

byloje asmenims apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą, rašo darbo ginčų komisijos protokolą, įteikia atsakovui 

prašymo kopiją, atlieka kitus darbo ginčų komisijos pavedimus. 

215. Darbo ginčų komisija reikalavimą privalo išnagrinėti per septynias dienas nuo prašymo 

padavimo dienos ir savo sprendimą raštu pranešti reikalavimus iškėlusiam ir pateikusiam subjektui. 

216. Darbo ginčų komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja vienodas skaičius 

darbdavio ir darbuotojų atstovų. 

217.  Darbo ginčų komisijos sprendimai priimami darbuotojų atstovų ir darbdavio atstovų susitarimu. 

218.  Jei darbo ginčų komisijos nariai nesusitarė, darbo ginčų komisijos protokole įrašoma, kad šalys 

nesusitarė ir sprendimas nepriimtas. 

219. Darbo ginčų komisijos sprendimas įrašomas į darbo ginčų komisijos protokolą. Jo formą tvirtina 

Vyriausybė. Protokolą pasirašo darbo ginčų komisijos pirmininkas, nariai ir raštvedys. Sprendimuose dėl 

piniginių reikalavimų patenkinimo turi būti nurodyta priteisiama suma. Ji su delspinigiais turi būti išmokėta 

iki sprendimo įvykdymo dienos. Darbo ginčų komisijos raštvedys darbo ginčų komisijos sprendimo nuorašą, 

o šalims nesutarus,  išrašą iš protokolo per penkias dienas pasirašytinai įteikia dalyvaujantiems byloje 

asmenims. 

220. Darbo ginčų komisijos sprendimą atsakovas turi įvykdyti per dešimt dienų nuo sprendimo 

nuorašo gavimo dienos, jei sprendime nenustatytas kitas jo įvykdymo terminas. 

221. Darbo ginčų komisijos sprendimą per dešimt dienų nuo jo nuorašo gavimo dienos darbuotojas 

arba jo atstovas turi teisę apskųsti teismui. Skundas paduodamas darbo ginčų komisijos raštvedžiui ir 

adresuojamas teismui. Gavęs skundą, darbo ginčų komisijos raštvedys skundo nuorašą įteikia byloje 

dalyvaujantiems asmenims, o patį skundą ir darbo ginčo bylą per septynias dienas pasiunčia teismui. 

  

XX. ĮSTAIGOS RAŠTVEDYBA 

 

222. Šias funkcijas ikimokyklinėje įstaigoje atlieka  sekretorė. 

 223. Dirbdama sekretorė vadovaujasi galiojančiomis raštvedybos taisyklėmis, metodiniais 

nurodymais raštvedybos ir archyvų darbo klausimais; 

 224. Sekretorės uždaviniai yra: 

 224.1. organizuoti raštvedybą lopšelyje-darželyje pagal norminių ir metodinių dokumentų 

reikalavimus; 

 224.2. kontroliuoti aukštesniųjų įstaigų ir lopšelio-darželio „Obelėlė“ direktoriaus nutarimų, 

potvarkių, įsakymų ir kitų dokumentų užduočių vykdymą; 

 224.3. peržiūrėti gautą korespondenciją, atliekti pirminį jos tvarkymą, registruoti, atiduoti pagal 

paskirtį arba su lopšelio-darželio „Obelėlė“ direktoriaus rezoliucija įteikti ją vykdytojams; 

 224.4. sutvarkyti siunčiamą korespondenciją: užregistruoti, patikrinti  ar teisingai įforminta, 

surūšiuoti, esant reikalui  užpildyti registrus, markiruoti vokus arba užklijuoti pašto ženklus ir išsiųsti; 
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224.5. parengti įstaigos dokumentų planą ir kontroliuoti jo taikymą, formuoti bylas;   

 224.6. spausdinti ir dauginti dokumentus, priimti ir perduoti telefonogramas, faksogramas, el. paštą ir 

kt. 

 224.7. išrašyti komandiruočių pažymėjimus ir juos registruoti; 

224.8. organizuoti konsultacijas raštvedybos klausimais; 

  224.9. ruošti raštinės bylas perduoti į įstaigos archyvą, laikantis archyvų darbo taisyklių ir įstaigos 

ekspertų komisijos pasiūlymų; 

 224.10. informuoti lopšelio-darželio „Obelėlė“ direktorių apie raštvedybos būklę įstaigoje, teikti 

pasiūlymus, kaip ją tobulinti. 

 225. Sekretorė turi teisę: 

 225.1. gauti iš įstaigos personalo darbui reikalingą informaciją; 

 225.2. nepriimti iš vykdytojų spausdinti netvarkingai parengtų, netinkamai įformintų dokumentų. 

      226. Skretorės darbo atsakomybė: 

 226.1. lopšelio-darželio „Obelėlė” sekretorė tiesiogiai pavaldi lopšelio-darželio „Obelėlė“ direktoriui  

 226.2. keičiantis sekretorei, visos raštinės bylos ir dokumentai perduodami pagal aktą, tvirtinamą 

lopšelio-darželio „Obelėlė“ direktoriaus. 

 227. Sekretorė atsako už dokumentų  esančių raštinėje  išsaugojimą iki perdavimo į įstaigos archyvą. 

 228. Sekretorė atsako už jos žinioje esančių  spaudų saugumą, apskaitą ir naudojimą pagal paskirtį. 

 

XXI. DARBO ETIKA 

 

            229. Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja lopšelį-darželį „Obelėlė“ ,t.y. savo įstaigą , kurioje dirba. 

            230. Įstaigoje  turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, darbuotojai turi 

elgtis pagarbiai su vaikais,  vieni su kitais,  aptarnaujamais ir kitais asmenimis. 

            231.  Darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius. 

            232. Darbuotojams draudžiama skleisti asmens garbę ir orumą žeminančio turinio informaciją  apie 

bendruomenės narius. 

            233. Darbuotojai turi būti neiššaukiančios išvaizdos, jų apranga – švari, dalykinio stiliaus. 

            234. Darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, 

komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu įstaigai  arba jos reprezentavimu, gali dėvėti 

laisvalaikio stiliaus patogius darbui su vaikais drabužius , aptarnaujantis personalas dėvi spec. rūbus pagal 

nustatytus Higienos normos  reikalavimus. 

             235.Iikimokyklinės įstaigos direktorius arba jo įgaliotas asmuo, kurio nuomone, darbuotojo apranga 

ir išvaizda neatitinka šių reikalavimų, turi teisę įpareigoti darbuotoją ateityje rengtis ir tvarkytis tinkamai. 

 

XXII. BAIGIAMOJI DALIS 

 

236. Vidaus ir darbo tvarkos taisyklėse numatytos sąlygos, kurios nėra reglamentuotos Lietuvos 

Respublikos įstatymuose arba kitose teisinėse normose. 

237. Vidaus ir darbo tvarkos taisyklės gali būti keičiamos ir papildomos keičiantis įstatymams, 

keičiant darbo organizavimą,reorganizuojant įmonę. 

    238. Darbuotojai supažindinami su ikimokyklinės įstaigos taisyklėmis pasirašytinai. 

239. Darbuotojui, pažeidusiam šias ikimokyklinės įstaigos taisykles, taikoma drausminė 

atsakomybė. 

240. Šios ikimokyklinės įstaigos taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo įsakymu dienos.  

241. Šios Vidaus ir darbo tvarkos taisyklės yra lokalinio pabūdžio dokumentas ir taikomas tik  -

lopšelyje-darželyje „Obelėlė“  dirbantiems darbuotojams, nepriklausomai nuo jų darbo santykių terminų. 

_______________________________________________________________________________ 


