
PATVIRTINTA
Pasvalio kult[ros centro direktoriaus
2019 m. grr-rodZio 3l d. isakymu Nr. V-168

VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLES

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Pasvalio kulttiros centro (toliau - Centras) Vidaus darbo tvarkos taisykles (toliau - Taisykles)
reglamentuoja Centro vidaus darbo tvark4. Jos apibreZia bendruosius darbo santykiq principus ir
elgesio normas tarp Centro direktoriaus ir darbuotojq.

2. Centras yra biudZetine Pasvalio rajono istaiga, igyvendinanti funkcijas gyventojq bendrosios
kult[ros ugdymo ir etnokult[ros puoselejimo srity.ie.

3. Centras savo veikloje vadovar.rjasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
kulturos centrll istatyrru, kitais istatymais bei Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos
Respublikos kulturos ministerijos teises aktais, Pasvalio rajono savivaldybes tarybos sprendimais ir
Siomis taisyklemis.

4. Pagrindines 5iq taisykliq s4vokos:
4.1 . Darbdavys - Pasvalio kulturos centro direktorius, kLrris pagal kompetencij4 vadovaudamasis

Pasvalio rajono savivaldybes (toliau - Steigejo) patvirtirrtais Centro nuostatais, kitais teises aktais,
reglamentuojandiais kulttiros centro veiklq, sprendZia visus su Centro veikla susijusius klausimus.

4.2. Darbuotojas - Centre ir.io skyriuose dirbantis asmuo.
5. Sios Centro Taisykles nustato Centro vidaus darbo tvark4 bei reglamentuoja:
5.1 . strLrkt[rq ir valdymq;
5.2 veiklos or ganizavimE,
5.3. priemirr-ro j darb4, perkelimo i kit4 darb4, atleidimo i5 darbo tvark4;
5.4. darbo viet4;
5.5. darbo laik4;
5.6. darbo uZmokesti ir jo mokejimo tvark4;
5.7. poilsio laik4;
5.8. darbuotojq teises ir pareigas;
5.9. darbdavio teises ir pareigas;

5.10. pa5alpq skyrim4;
5.1 l. darbuotojq skatinim4;
5. 12. drausminiq nuobaudq skyrim4;
5.13. darbo etik4.
5.14. darbuotojq saug4 ir sveikat4;
5.15. asrnens duomenq apsaugq;
O. Siq Taisykliq tikslas - uZtikrinti geresn! Centro ir jo skyriq darbo organizavim4, racionalq

darbo faiko, Zmogi5kqjq i5tekliq naudojimq bei darbo drausmg. Darbo drausme grindliama s4Ziningu
pareigq atlikimu ir yra bDtina kokybiSkam darbui uZtikrinti.

7. Taisykles sukonkretina Lietuvos Respublikos istatymuose nustatytLrs reikalavimus, apibreZia
bendruosius darbo santykiq principus bei elgesio normas, kuritl nereglamentuoja Lietuvos Respublikos
darbo kodeksas bei kiti Lietuvos Respublikos !statymai irteises aktai.

8. Sios Taisykles yra privalomos visiemi Centro ir jo skyriq darbuotojams.
9. lias Taisykles savo jsakymu tvirtina Centro direktorius.
l0'Sios Taisykles parengtos vadovaujantis Darbo kodeksu ir j! lydindiais teises aktais.



II. STRUKTURA IR VALDYMAS

I l. Centrui vadovauja direktorius.
12. Centro struktr"rra ir etatq sqra5as tvirtinarni Centro direktoriaus !sakyrnu.
l3.Centro administracij4 sudaro Centro direktorius, jo pavaduotojas, kult[rines veiklos

koordinatorius, koordinatorius (skyriq), vyr. buhalteris, [kvedys, apskaitininkas, kulturines veiklos
vadybininkas.

14. Centro direktoriaus, pavaduotojo, kultDrines veiklos koordinatoriaus, koordinatoriaus
(skyriq), vyr. buhalterio, IkvedZio, apskaitininko ir kult[rines veiklos vadybininko kompetencij4
nustato Centro nuostatai, darbuotojq pareigines instrukcijos.

15. Centro direktoriq laikinai (laikinojo nedarbingumo, atostogq, komandiruotes ir kitais teises
aktq nustatytais atvejais) gali pavaduoti pavadr"rotojas arba kitas Centro steigejo paskirtas asmuo.

16. Centro direktoriui suformuoti pagrindines Centro veiklos nuostatas ir prioritetus, priimti
sprendimus ir juos igyvendinti padeda direktoriaus pavaduotojas, kiti darbuotojai.

III. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

17. Centro veikla organizuojama vadovaujantis Centro nuostatais.
18. Centre veikia kolegiali Kult[ros centro taryba, turirrti patariamojo balso direktoriui teisg

(toliau - Taryba).
18.1. Tarybai negali vadovauti direktorius.
18.2. Tarybos suddtis ir nuostatai tvirtinami Centro direktoriaus !sakymu.
18.3. Centre 1 metq laikotarpiui sudarorna 5-7 nariq Taryba. | .i4 ieina visuotiniame kolektyvo

susirinkirne 3 iSrinkti nariai ir 3 direktoriaus paskirti Centro atstovai, I steigejo skiriamas atstovas.
18.4. Taryba svarsto ir vertirra sezonines ir perspektyvines kfirybines veiklos programas, jq

igyvendinirno rezultatus, aptaria naujausias meno prograrnas ir teikia pasiulymus del jq menines
kokybes ir prieZitiros bei kitus klausimus.

I 8.5. Tarybos posedis teisetas, jeigu jame dalyvauja ne rnaLiau kaip 213 Tarybos nariq. Nutarimai
priimami, jei uljuos balsuoja daugiau kaip puse tarybos nariq. Balsams pasiskirsdius po lygiai, lemia
Tarybos pirmininko (ei jo nera - Tarybos pirmininko pavadLrotojo) balsas. Tarybos sprendimai
ifbrminami posedZio protokolu, kuri pasira5o Tarybos pinninirikas ir sekretorius.

19. Einamieji istaigos veiklos klausimai aptariami Centro direktoriaus nustatytu laiku
Saukiarnuose kurybiniuose pasitarimuose. Pagal veiklos poreikj gali buti kviediami ir techniniai
darbuotojai.

20. Cerrtro meno kolektyvq vadovai savo darb4 organizuoja vadovaudarniesi Centro nuostatais ir
parei ginemis instrukcijom is.

21. Centro meno kolektyvq vadovai tr"rri informuoti Centro vadovybg apie jr4 vadovaujamq meno
kolektyvq planq vykdym4 ir laiku pateikti ataskaitas.

IV. PRIEMIMO I DARBA, PERKELIMO I KIT4 DARBA, ATLEIDIMO IS DARBO
TVARKA

22. Darbuotojus i darb4 priima, perkelia i kitas pareigas, atleidlia i5 darbo direktorius,
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais darbo santykius reglamentuojandiais
teises aktais.

23. Priimarnas j darb4 asmllo turi pateikti:
23.1. praSyrn4 del priemimo i darb4;
23.2. asmens tapatybg liudijanti dokurnent4;
23.3 . gyv enamosios v ietos deklaravi rn o paLy mq;
23 .4. priv alomoj o sve ikatos patikri n i mo rn ed ici n i rrE paLy nq;



23,5 . turimq i 5s i lav in imq patvirti nanti dokument4;
23.6. kval ifi kacij os tobul inimo paZyrnej imq (paskutin iq metq), sertifi katq kopijas;
23.7. praiyrn4 del neapmokestinamojo pa.iamq dydZio;
23.8. nelgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socalines apsaugos ir darbo ministerijos

darbingumo lygio paZym4 (ei turi neigalurn4);
23.9. iSvadq del darbo pob[dZio ir sqlygq;
23.10. rreigalaus vaiko paZyrnejirnq (del darbingumo lygio jvertinimo);
23.11. vaiko (-q) girnirno liudi.lim4 (-us);
23.12. iStuokos liudiiim4 ir kitus irodandius dokumentus (Seimos nariui, kuris vienas augina vaik4

iki l4 metq);
23.13. pra5ym4 del s4skaitos banke uZrnokesdio pervedin,ui;
23.14. jei darbuotojas isidarbinqs ir kitoje darbovieteje, jis pateikia (gali pateikti) i5 tos

darboviet6s darbo grafi k4.
23.l5jeigu darbas einant pareigas siejamas su tam tikru i5silavinimu, profesiniu pasirengimu ar

sveikatos bfikle, priimarnas i darb4 asmuo privalo pateikti t4 i5silavinim4, profesini pasirengimq ar
tinkam4 sveikatos bUklE patvirtinandius dokumentus.

24. Darbuotojas turintis nelgalLrm4 prie5 pasira5ant darbo sutart! privalo informuoti darbdavi.
Jeigu neigalum4 igijo dirbdarnas Siame centre, arba darbdaviui Zinomas turetas nedarbingumo lygis
pasikeite, apie nustatyt4 neigalumqarba pasikeitusi nedarbingumo lygj darbuotojas ne veliau kaip kit4
administracijos darbo dien4 privalo inforrnuoti centro vadov4.

25.Priimamas i darb4 darbuotojas privalo ra5tu nurodyti tikslius asmeninius duomenis apie:
deklaruotos gyvenamosios vietos adres4, asmeninio rnobilaus ry5io telefono numeri, elektroninio paSto
adres4, uZtikrinanti susisiekim4 su darbuoto.iu, asrnenines s4skaitos rekvizitus, kvalifikacijos
tobulinim4, karjerq.

26. Su priimamu j darb4 darbuotoju sudaroma darbo sutartis, kuri yra darbuotojo ir darbdavio
(direktoriaus) susitarimas ir kuria darbuotojas isipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybes,
kvalifikacijos darbq arba eiti tarn tikras pareigas, paklusdamas darbovieteje nustatytai darbo tvarkai, o
darbdavys lsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatyt4 darb4, moketi darbuotojui sulygt4 darbo
uZmokesti ir uZtikrinti darbo s4lygas, nustatytas darbo istatymuose, kituose norrniniuose teises aktuose.

27. Pasira5ydarnas darbo sutarti darbdavys suderina, darbuotojas sutinka, kad teises aktq
nustatyta tvarka ir darbo santykiq administravirno tikslais darbdavys turi teisE kaupti ir tvarkyti
darbuotoj o asmen ini us duomen is.

28. AtsiZvelgiant i Centro veiklos specifik4 bei sezoriiSkurn4, su priimamais darbuoto.jais gali buti
sudaromos terminuotos arba trumpalaikes darbo sutartys (pvz., meno kolektyvq vadovai,
akompaniatoriai-koncertmeisteriai ir kt.). Terminuotos (ne ilgiau kaip 5 metams) arba trumpalaikes (iki
2 rnenesiq) darbo sutartys taip pat sudaromos su laikinai priirnamais darbuotojais (pvz., pagrindiniq
darbLrotojq ligos, motinystes (tevystes), kasrnetirriq ar kitq atostogq laikotarpiu ir pan.).

29. Darbo sutartis sudaroma ra5tu pagal pavyzdinq form4 (patvirtint4 Lietuvos Respublikos
socialines apsaugos ir darbo rninistro 2017 m. birZelio 29 d. jsakyrnu Nr. A1-343 (aktuali redakcija nuo
2019-02-12)) dviem egzernplioriais, kuriq kiekvienq pasira5o abu sutartj pasira5antys asmenys
(direktorius, jam nesant jgaliotas asmuo ir darbuotojas). Vienas sutarties egzempliorius lteikiamas
darbuotojui, kitas lieka darbdaviui. Darbo sutartis t4 padi4 dien4 lregistruojama darbo sutardir-;
registravin-ro Zurnal e(DV S).

30. Priemirnas ! darbq !formiriarnas direktoriaus isakyrnu, kuris leidZiarnas sutarties pagrindu.
lsakymo turinys turi atitikti darbo sutarties sqlygas.

31. Priimami i darb4 darbuotojai pasira5ytinai supaZirrdinami:
31. l. su lsakymu del priemimo ! darb4;
31.2. su ivadine darbuotojq darbo saugos ir sveikatos instrukcija;
3l.3. su prie5gaisrines saugos ir civilines sallgos instrukcijomis;
3l .4. su pareigine instrukcija;



31.5. su Centro vidaus darbo tvarkos taisyklerris;
31.6. su Pasvalio kulturos centro asmens duomenq tvarkymo dokumentacijoje numatytais

apra5ais, tvarkomis, taisyklemis ir politika;
31.7. su kitais jo pareigas reglamentuojandiais norminiais aktais.
32. Priimti idarb4 darbuotojai gali pradeti dirbti kit4 dien4 po darbo sutarties pasira5ymo arbatq

padi4 dien4.
33. Darbuotojq darbo s4lygos (darbo reZimas, pareigq pavadinirnas, darbo apmokejimas ir kt.)

keidiarnos direktoriaus isakymu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos lstatymais ir laikantis juose
nustatytq procedDrq. Pakeitirnai iforminarni darbo sutartyje.

34. Sudarant darbo sutarti, Saliq susitarimu gali buti nustatytas bandomasis laikotarpis.
Bandomojo laikotarpio terminas negali bilti ilgesnis kaip trys menesiai. Jis gali bLrti nustatomas norint
patikrinti, ar darbuotojas tinka sutartarn darbui, pradedandiojo dirbti pageidavimu - ar darbas tinka
darbuotojui. Gali buti taikorni ilgesni iSbandyrno terminai, bet ne ilgesni kaip SeSi menesiai. I
bandom4ji laikotarpi neiskaitomi laikotarpiai, kai darbr-roto.jas del pateisinamos prieZasties nebuvo
darbe.

35. Jei darbdavys pripaZino, kad bandornojo lail<otarpio rezultatai nepatenkinami, jis iki
bandomo.io laikotarpio pabaigos gali atleisti darbuotoj4 i5 darbo, apie tai ra5tu ispejqs darbuotoj4 prie5
tris darbo dienas, ir nemoketijam i5eitines iSrnokos.

36. Jei bandomasis laikotarpis yra nustatytas norint patikrinti, ar darbas tinka darbuotojui,
ivertinimas priklaLrso nuo darbuotojo valios. Per bandomqij laikotarpj darbuotojas turi teisg nutraukti
darbo sutarti, apie tai ra5tu ispejqs darbdavj prie5 tris darbo dienas.

37. Darbuotojas gali toje padioje darbovieteje,.jeigLr to nedraudLia istatymai, eiti tam tikras
papildomas pareigas arba dirbti tam tikr4 papildorn4 (nenurodyt4 sutartyje) darbq.

38. DarbLrotojas gali eiti antraeiles pareigas arba dirbti darbLrs kitoje darboviete.fe, jeigu to
nedraudZia istatyrnai ar kiti nonniniai teises aktai.

39. Nuotolinio darbo sutartyje gali b[ti nustatyta, kad sutartyje nustatyt4 darbo funkcijq arba dali
nustatytq darbo funkcijq darbuotojas atliks kitose negu darboviete darbuotojui priimtinose vietose.
Nuotolinio darbo sutarties ypatumus nustato Vyriausybe.

40. Darbo sutartys su darbuotojais nutraukiamos Lietuvos Respublikos lstatyrnq nustatytais
pagrindais. Darbo sutarties pasibaigimas lforminarnas direktoriaus lsakymu ir daromas atitinkamas
iraSas darbo sutartyje.

41. Atleidimo i5 darbo diena laikoma paskutine darbo diena. SLr atleidZiamu i5 darbo darbuotoju
atsiskaitorna jo atleidimo dienq, .lei Lietuvos RespLrblikos lstatymai nenumato kitaip ar abi Salys
nesusitare kitaip.

42. Atleidimo i5 darbo dieri4 arba iSeidamas motinystes ir vaiko prieZilros atostogq, darbuotojas
privalo perduoti tiesioginialn vadovui, jam skirtas darbo priemones ir kit4 inventoriq, atsiskaityti uZ
jam patiketas materialines vertybes, perduoti visLrs darbinius reikalr-rs ir dokumerrtus.

V. DARBO VIETA

43. Centro darbuotojq darbo vieta yra Centro pastatas, esantis Vytauto DidZiojo a. 3, Pasvalys
arbapagal panaudos, veiklos sutartis nurodyta vieta seniDnijq, bendruorneniq patalpose, mokyklose.

44. Vienkartiniq projektq vykdymui, jq pasirengimui gali buti nustatyta kita darbo vieta, esanti uZ
Centro pastato ribq (pvz.: rniesto erdves ar istaigos ir pan., jei ten vyksta Centro vykdomas projektas).

45. Kai kuriq darbuotojq (pvz.: rneno kolektyvq vadovq, akompaniatoriq-koncertmeisteriq ir kt.)
darbo vieta Cerrtre gali buti tik tiek, kiek tai reikalinga (korrcertai ar kiti projektai, repeiicijos,
susirinkirnai ir pan.). Kitq kurybing veiklq (prograrnq rerrgim4, kyriniq aranLavimq, projektq iaSyma ir
t.t.) jie gali atlikti kitoje vietoje (namuose, biblioteko.je ar pan.). Darbo vieta turi buti Zodziu ui .ustu
suderinama su direktoriumi.

46. UL darbuotojq asmeninius daiktus darbo vieto.je neatsakoma.



VI. DARBO LAIKAS

47. Centre nustatyta darbo dienos trukrne - 8,6, 4 arba 2val., bet ne maLiau nei 40, 30,20 arba
l0 darbo valandq per 5 dienq darbo savaitg, dirbant pagal patvirtint4 rnenesio grafik4.

48. Maksimalus darbo laikas, iskaitant vir5valandZius, per septynias dienas neturi virSyti
keturiasde5imt aStuoniq valandq.

49. DarbLrotojq, dirbandiq ne vienoje darboviete.le arba vienoje darbovieteje, bet pagal dvi ar
daugiaLr darbo sutardiq, darbo dienos trukme negali buti ilgesne kaip dvylika valandq.

50. Darbo laikas administracijos ir kitiems darbuoto.iarns (iSskyrus 5iq taisykliq 49 ir 50
punktuose nurodytiems darbLrotojams, jei direktorius, atsiZvelgdamas i vykdom4 veikl4, nenurodo
iodLiu arba ra5tu kitaip) yra:

pirrnadieniais-ketvirtadieniais nuo 8.00 iki I 7.00 val.;
penktadieniais - nuo 8.00 iki 15.45 val.;
pietq pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.
51. Centro darbuotojai dirba pagal pavaduotojo (ar apskaitininko) rengiamus, su jais suderintus ir

direktoriaus patvirtintr-rs darbo grafikus, atsiZvelgiant ijq tLrrirn4 kruv! (etatq skaidiq), renginiq grafik4,
kolektyvo meninq veikl4, repeticijq grafikus, i kitose darbovietese dirbamus darbus.

52. Pasvalio kulttiros centro skyriai dirba nuo I I valandos iki 20 valandos (arba derinant darbo
laik4 sLr patalpq savininku atsiZvelgiarrt ! patalpq panaudos sutart!), penktadieniais - nuo I I valandos
iki l8 valandos 45 rninLrdiq. Pietq pertrauka - nLro l4 valandos iki l4 valandos 45 minudiq.

53. I']oilsio dienomis ir Lietuvos Respublikos darbo kodekse nurodytomis Svendiq dienomis
dirbama, kai yra vykdoma veikla (vyksta renginiai, koncertai, iSvykstama ! koncertines keliones ir
pan.).

54. Darbuotojams dirbus Sventing dienq, jeigu tai nenumatyta pagal grafik4, mokama ne maLiaLr
kaip dvigubai, skaidiuojant nuo darbLrotojo darbo uZrnokesdio, arba darbuotojo pageidavimu
kompensuojama suteikiant darbuotojui (ei dirbta i5eiging dien4) per menes! dvi poilsio dienas arbata
dienas pridedant prie kasmetiniq atostogq ir mokant uZ tas dienas darbuotojui Lietuvos Respublikos
tei ses aktq .nustatyta tvarka.

55. Svendiq dienq i5vakardse darbo dienos trukme sutrumpinama viena valanda, i5skyrus
sutrr"rmp i nt4 darbo laik4 d irbandi us darbuotoj us.

56. Darbuotojarns, su rreno kolektyvais vykstantien,s j komandiruotes, poilsio ar Svendiq dien4 (-
omis), Sios dienos kompensuojamos Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.

57. Ne vis4 darbo laik4 t.y. ne pilnu krfivir.r dirbantiems darbuotojarns darbo laikas gali buti
nustatomas sumaTinant savaites darbo dienq skaidiq arba sutrumpinant darbo dienq, arba darant ir
viena, ir kita.

58. Svendiq dienq, iSvardintq Lietuvos Respublikos
darbo laikas sutrulnpinamas viena valanda.

59.Darbuoto.iui gali buti suteiktos nemokamos
vadovaujantis darbo kodekso 137 straipsniu.

60. Nesant darbuotojo darbe, jo funkcilas atlieka kitas, direktoriaus paskirtas darbuotojas,
nevirSijant savo parei gin i q kompetencij q.

darbo kodekso 123 straipsnyje, i5vakarese

atostogos ir nemokamas laisvas laikas



VII. DARBO UZMOKESTIS IR JO MOKEJIMO TVARKA

62. Darbo uZlnokestis Centro darbLrotojams mokamas Lietuvos Respublikos Vyriausybes ir
savivaldybiq istaigq darbo aprnokejirno 2017 rn. sausio l7 d. Nr. XIII-198 lstatymo (su veiesniais
pakeitimais), vidaus tvarkos taisykliq PriedLr Nr. I ir kita teises aktq nustatyta tvarka.

63, UZ iprast4 darbo krlvi vir5ijandiq veikl4 (uZ papildomq darbq, nenumatytq pareiginiuose
nuostatuose atlikim4 tiesioginio ar netiesioginio darbo me1u, uL laikinai nesandiq darbuotojq
pavadavim4 ir pan.), uZ skubiq, svarbiq ar sr-rdetingq darbq bei uZduodiq atlikimq, uZ aukj14
kvalifikacij4 darbuotojarns gali biiti mokarrros priemokos vadovau.iantis Lietuvos RespLrblikos
Vyriausybes ir savivaldybiq jstaigq darbo apmokejimo20lT m. sausio l7 d. Nr. XIII-198 jstatymu ir
vidaus darbo tvarkos taisykliq PriedLr Nr. l,

64' Priemokos skiriamos direktoriar-rs lsakyrnu vadovaLrjantis vidaus tvarkos taisyl<liq Priedu Nr.
l.

65. Priemokos gali b[ti maZinamos ar visai nuirnamos, .ieigu pablogeja darbuotojo darbo
rezultatai arba jeigu darbuotojas neatlieka sutartq papildornq darbq, uZ kuriuos priernoka puiki.iu,nu,
taupant lstaigos leSas ar del kitq prieZasdiq.

66. SumaZinti darbo uZmokesti be ra5ti5ko darbuoto.io sutikirno negalima, i5skyrus atvejus, kai
darbo uZrrokestis keidiamas !statyrnais, VyriaLrsybes ar steigejo nutarimais.

VIII. POILSIO LAIKAS

67. Kasdienio poilsio laikas - pietq pertrauka, kuri4 darbuotojas naudoja savo nuoZi[ra, t. y. jos
Inetu rreprivalo vykdyti direl<toriaus ar l<itq vadovq nurodymq, atlikti savo tiesioginio darbo, turi-teisg
palikti darbo viet4. Sis laikas ne!skaitornas ! darbo trukrng.

68. Darbuotojams, dirbantierns pagal atskirus darbo grafikus, sudaroma galimybe pavalgyti darbo
rnetu. Sis laikas pavalgyti lskaitornas i darbo laiko trukmE.

69' Kasdieninio nepertraukiarnojo poilsio tarp darbo dienq (pamainq) trukme negali b[ti
trumpesne kaip vienuolika valandq iS eiles.

70' Kas savaitinis poilsio laikas - poilsio dienos. Siq taisykliq nurodytiems darbuotojarns poilsio
dienos - Se5tadienis ir sekmadienis (ei direktorius, atsiZvelgdamas i vykdorn4 veikl4, nenuiodo LodLiu
arba ra5tu kitaip).

71. Darbuotojams, dirbantiems pagal atskirus darbo grafikus, poilsio dienos suteikiamos kitomis
savaites dienomis.

72. Darbuotojams, auginantiems nelgalq vaik4 iki a5tuoniolikos metq arba du vaikus iki dvylikos
metq, pagal raSytin! pra5ymq, sLrteikiama viena papildoma poilsio diena per rnenesj (arba
sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitg), o auginantiems tris ii daugiau uuiLq iLi
dvylikos metll - dvi dienos per menes! (arba atitinkarnai sutrumpinamas darbo laikas keturiomis
valandomis per savaitq), mokant darbuotojui jo vidutin! darbo uZrnokest!. Papildomas poilsio laikas
suteikiamas darbuotojo pra5ymu (tiek vaiko motinai, tiek tevui), para5ytu n. ,.iiu, kaip prie5 3 dienas,
pateikus 5i4 teisg jrodandius dokumentus (vaikq girnimo liudilirnus).

73. Kasmetinis poilsio laikas - minimalus poilsio laikas, Svendiq dienos, poilsio dienos,
kasmetines atostogos, kurios darbuotojarns suteikiamos Lietuvos Respublikoi darbo kodekse nustatyta
tvarka.

74. Kasmetinernis atostogomis darbuotojai turi pasinaudoti kasmet. Negalintys del svarbiq
prieZasdiq pasinaudoti kasmetinemis atostogornis darbuoiojai tLrri pateikti direktoriui .uStiSt 4 praSym4
perkelti atosrogas i kit4 laikotarp!.

75. AtsiZvelgiant i specifing Centro veikl4, darbuoto.jq atostogrl grafikas yra sudaromas metq
pradZio.ie. Kasmetines minimaliosios ir kasmetines papildornos atostogos darbuotojams suteikiamos
Saliq (direktoriaus ir darbLrotojo) susitarirnu, atsiZvelgiant j vykdo,r4 ,Iikl4. Atostogos darbuotojamsgali bLrti suteikiamos atsiZvelgiarrt ! veil<los specifiSkunr4 ir suderinus su darbuotoju. Susiiarus



darbuotojas pateikia raStiSkq pra5ymE, atostogos iforrninamos direktoriaus !sakymu. pra5ymai

minimalioms atostogoms kurybinio sezono metu pateikiami ne veliau kaip prie5 l0 darbo dienq.
76. Darbuotojo pageidavimu ir direktoriaus sutikimu kasmetines atostogos gali buti suteikiamos

dalimis. Vierra atostogq dalis (nebltinai pirma) turi buti ne trLlmpesne kaip l0 darbo dienq.
77. AtSaukti i5 atostogq negalima, nebent yra darbuoto.jo pra5ymas.
78. UZ ilgalaiki nepertraukiarnqjj darb4 toje darbovieteje darbuotojams, turintiems didesn! kaip

l0 metq nepertraukiamqj! darbo stai.q toje darbovieteje, skiriamos 3 papildomos darbo dienos, uZ
kiekvienq paskesniq 5 metq darbo staL'4toje darbovieteje - I darbo diena. I ilgalaik! nepertraukiamqji
darbo toje darbovieteje staZ4, uZ kuri suteikiarnos kasmetines papildomos atostogos, iskaitomas
faktiSkai dirbtas laikas toje darbovieteje ir kiti laikotarpiai, nurodyti Lietuvos Respublikos darbo
kodekso 138 straipsnio 2 dalyje. Papildomos atostogos taip pat suteikiamos darbuotojams iki
a5tuoniolikos metq, darbuotojams, vieniems auginantiems vaik4 iki keturiolikos metq arba nelgalq
vaikq iki aStuoniolikos metq, ir neigaliems darbuotojarns suteikiamos dvide5imt penkiq darbo dienq
kasmetines atostogos. Jeigu darbo dienq per savaitg skaidius yra maZesnis arba skirtingai, darbuoto.iui
turi bUti suteiktos penkiq savaidiq trukmes atostogos (25 darbo dienos). | 5! staZq neleina laikas, dirbias
!moneje, istaigoje, organizacijoje, i5 kurios i kit4 darbovietg darbuotojas perkeltas darbdaviq susitarimu
ar kitais pagrindais, rrenutraukiandiais darbo staLo.

79. Perkeltos kasmetines atostogos paprastai sr-rteikiamos tais padiais darbo metais. Darbuotojo
praSyrnu arba sutikirxu nepanaudotq kasmetiniq atostogq dalis gali bDti perkeliama ir pridedamu p.i"
kitq darbo metq kasmetiniq atostogq.

80. Nernokamos atostogos darbuotoj am s sutei k iamos :

80.1. darbuotojams, auginantierns vaik4 iki keturiolikos mettl - iki keturiolikos kalendoriniq
dienq;

80.2. neigaliam darbuotojui, taip pat
metq ar slaugandiam neigalq asmeni, kuriam
kalendoriniq dienq;

80.3. vaiko motinos ne5tumo ir gimdymo atostogq metu ir vaiko prieZi[ros atostogq metu tevuijo
pageidavimu (rnotinai - tevo atostogr-; vaikui priZitireti metu); 5iq atostogq bendra trukme negali vir5yti
trijq menesiq;

80.4. darbuotojui, slaugandiarn sergantj Seirnos narj, - tokiarn lail<ui, kur! rekomenduoja sveikatos
prieZi[ros istaiga;

80.5. santuokai sudaryti - ne maZiaLr kaip trys kalendorines dienos;
80.6. mirusio Seimos nario laidotuvems - ne maZiau kaip penkios kalendorines dienos.
80'7 Saliq susitarirnu esant svarbioms prieZastims nenurodytoms Darbo kodekso nustatyta tvarka.
81' Mokyrnosi atostogos suteikiamos darbuotojams, pateikusiems pra5ymq ir Svietimo jstaigos

paLym4 apie egzaminq, iskaitq, kitq uZsiemimq datq. tJL. suteikiarnas mokymosi atostogas apmokaina
vadovaujantis darbo kodeksu ir Pasvalio rajono savivaldybes tarybos iprendimu ,,Del mokymosi
atostogq sr"rteikimo ir apmokejimo" Nr.TI-233 punktais:

8l'1. darbuotojams, kuriq darbo santykiai su darbdaviu tgsiasi penkerius metus ir ilgiau:
8l.l' uZ rnokymosi atostogll dali, trunkandiq iki desimt darbo dienq per vienus darbo metus,

paliekarnas darbuotojo vidutinis darbo uZmokestis;
81'1.2. uZ mokymosi atostogq dali, trunkandi4 nuo desirnt darbo dienq iki dvidesimt darbo dienq

per vienus darbo metus paliekama puse darbuotojo vidutinio darbo uZrnokesdio, bet ne maLiau kaip
minimali menesine alga;

8 l.l .3. uZ mokymosi atostogq dalj, trunkandi4 dvideSirnt darbo dienq ir ilgiau per vienus darbo
metlls, paliekama rninimali menesine alga.

81.2. darbuotojams, kuriq darbo santykiai su darbdaviu tqsiasi trumpaiu nei penkerius metus:
81.2.1. uZ mol<ymosi atostogq dali, trunl<andi4 iki dvidesimt darbo dienq pervienus darbo metus,

paliekarr-ra puse darbuotojo vidutinio darbo uZn-rokesdio, bet ne maLiau kaip minimali menesin d alga;

darbuotojui, auginandiam neigalq vaik4 iki a5tuoniolikos
nustatytas nuolatines slaugos biitinumas - iki trisdesimties



81.2.2. uZ mokymosi atostogq dalj, trunkandi4 dvideSimt darbo dienq ir ilgiau per vienus darbo
metus, paliekama minimali menesine alga.

82. Ilgiau negu vienE darbo dienq (parnain4) trLrnkarrdias nemokamas atostogos gali buti
suteikiarnos darbuotojo praSymu ir su darbdavio sutikirnu.

83. Darbo dienos (pamainos) metu darbuoto.io pra5ymu ir darbdavio sutikimu suteikiamas
nemokamas laisvas laikas darbuotojo asrneniniams poreikiams tenkinti. Darbo sutafties Salys gali
susitarti del darbo laiko perkelirno ! kit4 darbo dienq (pamain4), nepaLeidLiant maksimaliojo darbo
laiko ir rninimaliojo poilsio laiko reikalavimq.

84. Kasmetines papildomos atostogos pridedamos prie kasmetiniq minimaliqjq atostogq ir gali
b[ti suteikiarnos kaftu arba atskirai.

85. Darbuotojams, turintiems teisq gauti kasrnetines pailgintas ir kasmetines papildomas
atostogas, jq pasirinkimu suteikiamos arba tik kasmetines pailgintos atostogos, arba 138 straipsnyje
nustatyta tvarka prie kasmetiniq minimaliqiq atostogq pridetos kasrnetines papildomos atostogos.

IX. DARBUOTOJU TEISES IR PAREIGOS

86. Darbuotojq pareigos:
86.1. Dirbti dorai ir s4Ziningai, laikLr ir tiksliai vyl<dyti visas darbo funkcijas, nustatytas darbo

sutartyse, pareigirriuose nuostatuose, taip pat kitus direktoriaus ar.i! pavaduojandio asmens Zodinius bei
ra5ytinius nurodyrnus, kurie susijE su Centro veikla ir neprie5tarauia Lietuvos Respublikos jstatymq ir
kitq teises aktq normoms.

86.2. Laikytis darbo laiko drausmes (laiku ateiti i darbq, laikytis nustatytos darbo laiko trukmes,
vis4 darbo laik4 skirti darbui, inventoriq naudoti tik darbo reikalams ir pan.).

86.3. Apie neatvykim4 ar velavirn4 i darb4 inforn,uoti direktoriq ir nurodyti neatvykimo ar
velavimo i darb4 prieZastis. Jeigu apie savo neatvykinrq ar velavimq del tam tikrq prieZasdiq negali
prane5ti pats darbuotojas, tai gali padaryti l<iti asmenys.

86.4. Paliekant darbo vietq ilgesniam kaip puses valandos lail<ui informuoti direktoriq jam nesant
jgaliot4 asmerri.

86.5. DarbLrotojo pareiga padiam atlil<ti jam pavest4 clarb4 - jis neturi teises be darbdavio ar jo
igalioto asmens sutil<imo savo darbq pavesti atlikti kitam asmeniui.

86'6. Racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transport4, elektros energij4 ir kitus
materialinius Centro iSteklius, nesinaudoti Centro turtu sr-r darbu nesusi.iusiais tikslais.

86.7. Kompiutering irangE naudoti tik pareiginems funkciiorns atlikti ir kvalifikacijai kelti bei
uZtikrinti, kad ja nesinaudos tretieji asmenys.

86.8 Darbo vietoje nelaikyti asmeniniq dail<tq, palaikyti 5var4 ir tvark4. Baigus darb4 ir
iSvykstant i5 darbo vietos iSjungti elektr4, elektrinius prietaisus, korrpiLrtering !rang4, uLiaryti langus,
nepalikti ant stalo dokr-rmentq su konfidencialia (ei tokia yra) informaci.ja, uZrakinti duris.

86.9. Darbuotojai privalo taLrpiai nar-rdoti medZiagas, kanceliarines priemones, inventoriq, tausoti
baldus, patalpas, kit4 tLrrt4, pokalbiq fiksuoto ir mobilaus rysio telefonais iaikq.

86.10. Nedelsiant Salinti prieZastis ir s4lygas, neleidZiandias dirbti arba apsunkinandias
normalq darbq (konfliktai, organizacines technikos gedimai, ekstrernalios situaci'jos ir kt.) ir
praneSti apie tai direktoriui.

86.1 I . PeriodiSkai pasitikrinti sveikat4.
86. l2.Vykdyti kitus, pareigineje instrul<cijoje neiSvardintus, tiesioginius vienkartinius

direktoriar-rs pavedimus, neprie5taraujandius Lietuvos Respublikos !statymams ir teises aktams.
86.13. Pasikeitus gyvenamajai vietai, inlorrnuoti apie nauj4 faktiriq gyvenamEjq viet4..
86.14' Jei dirbant Centre, nustatomas neigalumas - pristatyti nelgalumo asmens paZymejima (del

darbingurno lygio ivertinimo) ir isvad4 del darbo poblrclZio ir s4lygq. 
-

86.15. Kabineto raktus gali tureti tik tie darbuotojai, kurie jame dirba. PerdLroti raktus kitiems
asmen ims drar"rdZiama.



86.16. Kabinetq raktus i5 budindio posto gali imti tik kabinete dirbantieji.
86.17. Studijq, saliq ir l<itq repeticijq patalpq raktus i5 budindio posto galima imtitik pasira5ius.
86.I 8. Patalpos, seifai, kitas inventorius turi buti uZral<inti, kad !staigos informacija b[tq

neprieinarna paSaliniams asrnenims. Tuo tikslu draudLiama pa5aliniams asmenims leisti likti
kabinetuose vieniems.

87. Darbuotojams draudZiama:
87.1. Darbo metu b[ti neblaivierns ir apsvaigusierns nuo narl<otiniq ar toksiniq medLiagq, darbo

vietose vartoti alkoholiniLrs gerimus, narkotines ar tol<sirres medZiagas.
87.2. Dirbti darbus, kuriuos atlikti nera !pareigoti. Be direktoriaus sutikimo pavesti atlikti savo

darb4 kitarn asrneniui.
87.3. RLrkyti tam neskirtose vietose ir tarnybinese transporto priemonese.
87.4. Leisti pa5aliniarns asmenims naudotis Centro rnaterialirrir,r turtu ar bUti darbo vietoje (garso,

Sviesos aparatines, sandeliai ir t.t.).
87.5. Darbo metu vartoti necenzhrinius ZodZius ir posakius, laikyti necenzfirinio arba Zeminandio

asmens garbg ir orurxE turinio inforrnacij4 darbo vieto.je.
87.6. Naudoti l<onrpiuterinq jrang4 ne pareiginerns funkciioms atlikti ir kvalifikacijai kelti.
87.7. Kornpiuterine iranga leisti naudotis tretiesierns asmenims.
88. Darbuotojq teises:
88.1. Reikalauti, kad darbdavys uZtikrintll saugias darbo s4lygas, atitinkandias saugos ir sveikatos

reikalavirnus, apr[pintq visomis reikalingomis sveikatos apsaugos ir darbo priemonemis.
88.2. Kreiptis ZodZiu ar raStu j direl<toriq, arba kit4 atsaking4 darbuotoj4 ir gauti vis4 informacij4,

susijusi4 su jo darbo klausimais.
88.3. GaLrti darbo sutartimi nustatyt4 darbo uZmokest! uL atliktq darb4.
88.4. Dalyvauti stt jo pareigornis susijusiuose seminaruose, mokymuose, kelti kvalifikacij4.
88.5. Naudotis kasrretindm is, tiksl inem is ir nemokamom is atostogorn is.
88.6. Darbuotojams, auginantierns neigalq vaik4 iki a5tuoniolikos metq arba du vaikus iki

dvylikos metq, pagal ra5ytini praSyrn4, para5ytq ne veliau kaip pries 3 dienas, gauti vien4 papildom4
poilsio dien4 per menesi (arba sutrumpinamas darbo lail<as dviem valandomis per savaitg), o
auginantiems tris ir daugiau vaikq iki dvylikos metq - dvi dienos per menes! (arba atitinkamai
sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitq), mokant darbuotojui darbo uZmokest!
Lietuvos Respublikos teises aktq nr-rstatyta tvarka.

88'7. Darbuotojas tLrri teisg atSaLrkti pra5ym4 nr-rtraukti darbo sutart! ne veliau kaip per tris darbo
dienas nuo pra5ymo padavirno dienos. Po to jis gali atSaukti pra5ym4 tik darbdavio sutikimu.

88.8. Atsisakyti atlikti LrZduotis ar pavedimus, jeigu duota uZduotis ar pavedimas prie5tarauja
LietLrvos Respublikos istatymq ar kitq teises aktq norrnoms.

X. DARBDAVIO PAREIGOS IR TEISES

89. Darbdavio pareigos:
89.1. Organizuoti darbuotojq darb4 taip, kad kiekvienas.irl dirbtq pagal savo specialybg ir

kvalifikacijq, turetq jam paskirt4 darbo viet4.
89.2' Aprupirrti darbuotojus reikalingornis darbLri priemonemis, uZtikrinti, kad butq tinkarnai

techni5kai irengtos darbo vietos ir jose sudarytos darbo s4lygos, atitinkarrdios darbuotojq saugos ir
sveikatos reikalavirnus.

89.3. Skatirrti darbuotojq norq dirbti produktyviai, uZtil<rinti sisteming4 darbuotojq dalykines ir
profesines kvalifi kacij os kel im4.

89.4' LaikLr supaZindinti darbr-rotojus sr-r LrZduotimis ir jq lvykdyrno s4lygomis bei terminais,
kontroliuoti, kaip laikornasi.iq vykdymo bei darbo drausmes.

89. 5. Naudotis l<asrnetinern is, tiksl inem is ir nemokamorn is atostogom is.



89.6. UZtikrinti darbuotojams Lietuvos Respublikos jstatymais nustatytas socialines garantijas,
sprEsti j q social inius klausimus.

90. Darbdavio teises:
90. l. Reikalauti, kad darbuotojai vykdytq pareigas ir laikytqsi darbo drausmes.
90.2. lstatymq nustatyta tvarka skirti draLrsnrines nuobaudas uZ pareigq nevykdym4 ar netinkam4

jq vykdyrn4 bei kitus darbo drausmds paZeidimLrs.

XI. MATERIALINTU PASALPU SKYRIMAS

91. Darbuotojui, kurio materialine btikle sLrnki, sl<iriama materialine pasalpa vadovaujantis vidaus
tvarkos taisykliq Priedu Nr. 1.

92. Pa5alpos skyrirnas !fbrminarnas direktoriar.rs !sakyrnu.

XII. DARBTJOTOJU SKATINTMAS

93. Darbuotojq skatinim4 reglamentuo.ia Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.
94. Centro darbuotojui ne daugiau kaip vien4 l<art4 per metus gali brlti skiriama premija, atlikus

vienkartirres ypad svarbias Centro veiklai r-rZ<Juotis vadovar-rjantis vidaus darbo tvarkos iaisyt iiq priedu
Nr. 1.

95. Paskatinimai jforminami direktoriaus !sakyrnLr.

XIII. DRAUSMINIU NUOBAUDU SKYRIMAS

96. UZ darbo pareigq nevykdymq arba netinkam4 .jLl vykdyrn4, Vidaus tvarkos taisykliq
nesilaikym4, kitus darbo drausmes paZeidimus darbuotojams 

-drausmines 
nuobaudos skiriamos

Lietuvos Respublikos darbo kodel<so nustatyta tvarl<a.
97. Drausm in i q nuobaLrdtl skyri rras ! fbrm inamas d irektoriaus !sakym u.

XIV. DARBO ETIKA

98. Centro darbuotojai privalo:
98. I' Savo veiksrnais ir darbais formuoti palankLl Centro ivaizdi visuomeneje, neskleisti

korr fi den ci al i o s ar iv aizdLiui ken k i an d i os i n fb rm ac ij os.
98.2. Darbuotojas, bendraudarras su interesantu telelbnu, privalo prisistatyti skambinandiajam

(pasakyti istaigos pavadirrirr4, savo vardq ir pavardg), aridLiai iSklausyti interesani4 irtiksliai atsakyti !klausimus.
98 3. Palaikyti dalyking darbo atmosf.er4, pagarbiai elgtis su bendradarbiais, gerbtijq privatun4 ir

neskleisti apie juos kont-idencialios infbrrnacijos, apkalbq, konfliktinese situacijose" nesivadovauti
ernocijomis. Neaptarineti Centro vidiniq problemq su ne Cenire dirbandiais Zrnonemis.

98'4. KultUringai aptarnauti Centro lanl<ytojus, elgtis sLr .iais pagarbiai, mandagiai ir atidLiai,
pagal galimybes suteiktijiems visapusiSkE inforrnacii4jq fageidaujarnais=klausimais.98.5 visus iSkilusius l<lausimus, problenras, konilit<tinis situacijas (tiek santykiuose su
kolegon,is, tiek su lankytojais) pirnriaLrsia aptarti ir sprgsti kartu su direktoriurni.

98'6. Laikytis bendrq Svaros, higienos ir tvarkos taisyl<liq, cleveti tinkamus, Svarius drabuZius,
padeti bendradarbiams, tausoti Centro tLrrtq ir pan.

98.7. Centro darbuotojai turi bLiti tvarkingai apsirengg.



XV. DARBUOTOJV SAUGA IR SVEIKATA

99. Kiekvienam darbuotojui sudaromos tinl<amos, saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo
s4lygos, nustatytos Darbuotojq salrgQ ir sveikatq reglamentuo.jandiuose teises aktuose.

100. Darbo vietoje privaloma laikytis darbuoto.iq sallgos ir sveikatos bei prie5gaisrines saugos
instrukcijq reikalavimq. Centro atsakingas asrrLro uL darbuotojq saugq ir sveikat4 (ukved-ys)
supaZindina pasira5ytirrai kiekvien4 darbuotoj4 su Siais reikalavimais prie5 jam pradedant dirbti.

l0l. Darbo dienos pabaigoje visi centro darbuoto.iai privalo apZirlreti naudotas patalpas, iSjungti
elektros irenginius, elektros prietaisus, patikrinti ar nera pavojaus kilti gaisrui ir gZrakinti pitutpq." "

102. Centro darbuotojai privalo Zinoti gaisro gesinimo priemoniq laikymo vietas, lmoniq
evakavimo kelius, moketi prakti5kai panaudoti gaisro gesirrimo priernones.

XVI. ASMENS DUOMENU APSAUGA

103. Centras laikosi Bendrojo duomenq apsalrgos regramento (BDAR).

XVII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

104. Sios taisykles jsigalioja nuo jq patvirtinirno dienos ir privalomos visiems centro
darbr"rotojarns.

105. Taisykles gali b[ti keidiarnos, papildomos keidiantis istatymams, Centro darbo organizavim.4
ar ji reorganizuojant, kitais atvejais.

106, Taisykliq pakeitirnus (papildyrnus) gali iniciiuoti tiek direktorius, tiek darbuoto.jai.
Pasirilyrnai del taisykliq pakeitirno (papildymo) gali bilti svarstorni darbuotojq susirinkirne. pritarus
pakeitirnarns (papildymarns), taisykles gali buti keidiarnos (papildornos) direktoiiaus !sakymu.

107. Su Siomis taisyklemis, jq pakeitirlais (papildynrais) visi Centro darbuotojai sipaZindinami
pasira5ytinai.

108. Si,.l taisykliq paZeidirnai gali buti laikomi darbo pareigq paZeidimais, uZ kuriuos
darbuotojarns gali bhti taikorna Lietuvos RespLrblikos darbo kodel<se nu rnZt's,tuatsakomybe.



Pasvalio kultDros centro

vidaus darbo tvarkos taisykliq
priedas Nr.1

PASVALIO KULTfTROS CENTRO rR JO SKYRTU DARBUOTOJU DARBO APMOKEJTMO
SISTEMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Pasvalio kulturos centras (toliau - Centras) ir jo skyriq darbuotojq (toliau - Centro darbuotojai)
darbo uZrnokesdio sistema rrustato darbLrotojq pareigines algos (menesines algos - pastoviosios ir
l<intarnosios dalies arba pastoviosios dalies) nustatyrno l<riteriius, pareigines algos pastoviosios dalies
didinirno iki 100 procentq kriterijus, pareigines algos kintamosios dalies mokejimo tvarkq ir s4lygas,
priemokq, premijq, rnaterialiniq paSalpq mokejirno tvark4 ir s4lygas.

2. Pasvalio kulturos centro darbuotojq darbo uZrnol<esti sudaro:

2.1. pareigine alga (pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis);
2.2. priemokos;

2.3. rnokejimas uZ darbq poilsio ir Svendiq dienomis, nakties bei vir5valandini darb4, budejim4
ir esant nr"rkrypirnarrs nuo normalir4 darbo s4lygll;

2.4. prerr,ijos.

3. Nustatant darbuotojams darbo uZrnokesti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos valstybes ir
savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo istatyrnu (su visais aktualiais pakeitimais), Lietuvos
Respublikos Seimo patvirtintu pareigines algos baziniu dydZiu, Pasvalio rajono savivaldybes tarybos
sprendimais, patvirtinandiais Pasvalio I<ultriros centro darbo uZmokesdio fond4, kitais darbo
apmokejim4 ir leSq skyr"im4 reglamentuojandiais teises aktais,

4. Centro darbuotojq darbo uZmokesti nustato Pasvalio kulturos centro direktorius, jam nesant,
laikinai jo pareigas atliekantis asmLro. Priemol<11 ir pareigines algos kintarnosios dalies suma negali
virSyti 60 procentrl pareigines algos pastoviosios dalies dydZio. tJLdarbq poilsio ir Svendiq dienomis,
nakties bei vir5valandin! darb4, esant nukrypimarrs nuo normaliq darbo sqlygll darbuotojams mokama
Lietuvos Respr"rblikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

5. Centro darbuotojq darbo LrZrnokestis perZihrirnas kasmet prie5 pateikiant kitq metq Centro
biudZeto projektq, darbo uZrrokesdio koeflcientai pakeidiami !sakymu, kai Zinomas darbo uZmokesdio
fbndas, atsiZvelgiant i darbuotojo nepertraukiarn4 darbo staZ4 toje pareigybeje (didinamas skaidiuojant
procentais idarbuotojo pareigines algos pastoviosios dalies koeficientq vidurk! (buvusio ir naujo
staZo), i darbuotojo veiklos vertinimo iSvados siuly,4. Centro direktorius priirna spreldimus del
pareigines algos pastoviosios ir kintarnosios dalies dydZiq.

II. PAREIGINES ALGOS PASTOVIOJI DALIS

6. Centro darbuoto.irl, iSskyrus darbininkus, pareigines algos pastovioji dalis nustatoma pareigines
algos l<oeficientais. Pareigines algos koeficiento vienetas yra lygus pareigines algos baziniam dydZiui.



7. Centro direktoriaus pavaduotojo pareigines algos pastovioji dalis nustatoma atsiZvelgiant i
pareigybiq s4raie nustatyt4 darbuotojq pareigybiq skaidiq ir vadovaujamo darbo patirti. Pavaduotojo
pareigine alga rregali virSyti praeiusio ketvirdio Centro darbLrotojq 4 vidutiniq pareiginiq algq
(pastoviqjq daliq karlu su kintamosiomis dalirnis) dydZiq.

8. Centro, Skyriq adrninistratoriq, kitq darbuoto.iq pastovioji dalis nustatoma atsiZvelgiant i
pareigybes lygi, vadovaujamo darbo patirtj, profesinio darbo patirt!.

9. Darbininkq pareigines algos pastovioji dalis nustatoma minimalios menesines algos dydZio.
10. Pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas perZirlrinias ir didinamas keidiantis

darbuotojq vadovaujarno darbo patirdiai ir pareigybiq skaidiLri, profesinio darbo patirdiai (kitiems
darbLrotojarns, iSskyrus darbi ninkus).

I 1. Nustatant pareigines algos pastoviosios dalies koeficierrtus 8-9 punktuose nurodytoms
pareigybems remiamasi Siais kriterijais :

I 1.1. Tarnybines veiklos sudetingumas, tikslingumas, veiksn-ringumas (iki 25 proc.):
I I.l .l . veiklos kntvis;
11 .l .2. atliekamq uZduodiq sudetingumas;
I I .l .3. sugebejimas naudoti laikq ir iSteklius;
1 l.l .4. ivairiq programLl, veiklos standartq, Centro darbo ir kitq veiklq turini

reglamentuojandiq dokumentq iSmanymas ir vadovavirnasis.iais.
I I.2. Profesines Zinios ir darbo kokybe (iki 25 proc.):

I I .2.1 . sLrgebej imas tenkinti kulturinius ir infonnacinius Zmoniq poreikius;
11.2.2. sugebejimas suprasti atliekarnq darbq esrng ir jq vykdymui kuo optimaliau

panaudoti savo Zinias;

| 1 .2.3. sugebej irnas naudotis ivairiais inforrnaciniais ir komunikaciniais Saltiniais,
analizuoti informacij4 ir daryti iSvadas;

11 .2.4. sugebej imas kokybiSkai ir greitai vykdyti LrZduoris;

1l .2.5. sugebejirnas panaudoti turimas Zinias ir !gudZius pareiginiuose nuostatuose
nustatytorns funkcijoms vykdyti;

1 1.3. Organizaciniai sugebejimai (iki l5 proc.):
I 1.3.1 . sugebejimas operatyviai ir savaranki5kai priimti sprendimus;
1l.3.2. sugebejimas lvertinti ir diegti paLangiq patifti;
I 1.3.3. sugebejimas organizuoti renginius, rengti parodas;

1 1 .3.4. sugebej imas planuoti savo darb4;

I I .3.5. sugebejin-ras tarpininkauti ir skatinti.
I 1.3.6. gebejimas rengti projektus, dalyvautijuos igyvendinant.

I 1.4. Bendravimas, bendradarbiavimas ir veikla Centro bendruomeneje (iki l5 proc.):
I 1.4.1. bendravimas su Zmondrnis:
11.4.1.1. sugebejimas i5klausyti,paLinti vartotojus ir bendrauti su jais;
11.4.1.2. sugebejimas bendradarbiauti ir palaikyti dalykiniLrs rySius su kolegomis;
11.4.1.3. sugebejimas uZrnegzti ir palaikyti ry5ius su lvairiq bendruomeniq nariais;
11.4.1.4. sugebejirnas taisyklinga lietuviq kalba reik5ti mintis ra5tu;
1 1 .4.1.5. dalyvavimas Centro social in ianre kulturin iame gyvenime;
1 l .4.2. profes i n is bendradarb i av i mas Sal yj e arba tarptauti n is bendradarbiav i mas;
1 1 .4.3 . nuolatin is bendradarbiavimas su Centro valdandiqjq struktDra.

1 1.5. Asrneninis profesinis tobLrlejirnas (iki 20 proc.):



I 1.5.1. kvalifikacijos kelimas ivairiose institucijose;

11.5.2. sugebejirnas analizuoti savo darb4, atlikti jvairius tyrimus, rengti ir skaityti
praneSimus;

1 1.5.3. sugebejimas sudaryti, ruo5ti, redaguoti jvairius leidinius.
I I.6. Asrnenines savybes (iki 20 proc.):

I 1.6. l. atsakomybe, pareigingLrmas, kDrybiSkumas;

11 .6.2. loginis rnqstymas, gera orientacija;
1 1 .6.3. ryZtingurnas, iniciatyvumas;

1 1 .6.4. dalykiSkumas, kornpetentingurnas;

I 1.6.5. sugebejirnas derintis prie pokydiLl, naujovitl diegimas;
1 I .6.6. darbStumas, drausmingLtmas;

11 .6.7 . pasitikejimas savimi, savarankiSkumas;
I 1.6.8. reiklr,rmas sar-r ir kitiems.

12. Pastoviosios dalies koeflcientas gali b[ti didinamas iki 100 procentq remiantis Siais kriterijais:
12,1. kai darbuotojas yra ivertinamas auk5diausiu prol'esiniu meniniu lygiu ir pripaZlstamas

nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

12.2. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybes ar.ios igaliotos institucijos nustatytas profesijos
trukumas Lietuvos Respublikos darbo rinkoje.

III. PAREIGINES ALGOS KINTAMOSIOS DALIES MOKEJIMO TVARKA IR SALYGOS

13. Cerrtro darbuotojq pareigines algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praejusiq
metq veiklos vertinimo pagal darbuoto.iui nustatytas nretines uZduotis, siektirrus rezultatus ir jq
vertinirno rodiklius, susietus su pareigybes apra5yme nurodytais !pareigojimais.

14. Pareigines algos kintarnoji dalis nustatoma vieniems metams ir gali siekti iki 40 procentq
pareigines algos pastoviosios dalies.

15. Konkredius pareigines algos kirrtarnosios dalies dydZius jvertinus jq praejusiq metq veikl4,
nustato Cerrtro direktorius arba ji vaduojarrtis asmuo.

16. Centro darbuotojq kintamosios dalies dydLiai priklauso nuo metines veiklos lvertinimo:
16.1' labai gerai, - darbuotojui vieniems rnetams nlrstatomas pareigines algos kintamosios

dalies dydis ne rnaZesnis kaip 15 procentq pareigines algos pastoviosios dalies ir gali b[ti skiriama
premija, pagal Sios darbo apmokejimo sistemos V dal!, nevir5ijantdarbo uZmokesdiui skirtq le$q;

16.2. gerai, - darbuotojui vieniems metams nustatomas ne maZesnis kaip 5 procentai
pareigines algos kintamosios dalies dydis, atsiZvelgiarrt ! biudZetinei !staigai darbo uZmokesdiui skirtas
leSas;

16.3. patenkinamai, - darbuotojui vienus metus nenustatomas pareigines algos kintamosios
dalies dydis;

l6'4. nepatenkinamai - darbuotojui nustatomas vierreriems metams maZesnis pareigines
algos pastoviosios dalies dydis, tadiar-r ne maZesnis negu tai pareigybei pagal vadovaujamo darbo patirt!
ir (ar) profesinq numatytas minirnalus pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas ir (arba)
sudaromas su darbuotoju rezultatq gerinimo planas, kurio vykdymas vertinamas ne anksdiau kaip po 2
rnenesiq. Rezultatq gerinimo plan4 ivertinus nepatetrkinamai, su darbuotoju nutraukiama darbo sutarlis
pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 57 straipsrrio I dalies 2 punkt4.



l7' Centro darburotojo pareigines algos l<intarnoji dalis gali buti nustatyta priemimo jdarbE metu,
atsiZvelgiant idarbuotojo profesinq kvalifikacii4 ir.iarn keliamus LrZdavipius, tadiau ne didesne kaip 20
procentq pareigines algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau l<aip iki to darbuotojo kasmetinio veiklos
vertinimo.

18. Perkelus darbuotojq ! kitas pareigas to.je padioje jstaigo.ie, pareigines algos kintamosios dalies
procentinis dydis, ttustatytas uZ praejusiq veiklos vertinim4, iSlieka iki kito biudZetines !staigos
darbuotojo kasrr, etin io veiklos vertinimo.

19. Darbininkams pareigines algos kintamo.ii dalis nenustatoma.

IV. PRTEMOKU MOKE.TTMO TVARKA rR SALYGOS

20. Priernokos Centro darbuotojui iki 30 procentq pareigines algos pastoviosios dalies dydZio gali
bDti nustatomos uZ:

20.1. papildorn4 darbo krfivi, kai yra padidejqs darbq rrastas atliekant pareigybes apra$yme
nustatytas funkcijas nevirSijant nustatytos darbo laiko trukmes;

20.2. papildomq pareigq ar uZduodiq, nenustatytq pareigybes apra5yme ir suformuluotq
ra5tu, vykdym4:

20.2.1. kitam darbuotojui neatvykus ! darb4 del ligos ar kitq svarbiq prieZasdiq;
20,2.2. Centro renginiq, vieSqiq pirkirnq ir kt. nenumatytq planuose butinq darbq metu;
20.2.3. Centro ir jo skriq darbuotojarns uZ patalpq ir aplinkos valym4, kai Siems darbams,

siekiant racionaliai panaudoti skiriarnas centro leSas, nera skirti etatai.
20.2.4. kitq svarbiq uZduodiq vykdyrn4.

21. Konkredius priemokq dydZius darbuoto.iarns procentais arba eurais (konkreti suma negali
vir5yti 30 proc. pareigines algos pastoviosios dalies dydZio, o priemokq ir pareigines algos kintamosios
dalies suma negali vir5yti 60 procentL; nustatytos pareigines algos pastoviosios dalies dydZio) nustato
Centro direktorius arba ji vaduojantis asrluo.

22. Priemokos uZ valyrn4 skaidiuojamos, atsiZvelgiant ! valorn4 plot4, normq
menesinj atlyginim4 ir dirbamq laik4.

etatui, minimalq

23. Priemokos rnaZinamos arba panaikinarrros, jeigu pabloge.ia tL! asmenll darbo rezultatai arba.lie
rrevykdo rninetq darbq.

v. MOKEJTMD uz DARBA POILSIO ln SvBNdIU DrENoMrS, NAKTTES BEr
VIRSVALANDINI DARBA, BUDEJIMA IR ESANT NUKRYPIMAMS NUo N6RMALIU

DARBO SALYGU TVARKA IR SALYGOS

24.U2 darb4 poilsio dienq, kuri nenustatytapagal darbo (pamainos) grafik4, darbuotojui
mokamas ne maZesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo uzmokestis.

25. Uz darb4 Svendiq dien4 darbuotojui mol<amas ne maZesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo
uZrnokestis.

26. Uz darb4 nakt! mokamas ne maZesnis kaip pusantro darbLrotojo darbo uZmokesdio dydZio
uZmokestis.

27. UL vir5valandini darb4 mokamas ne maZesnis kaip pusantro darbuotojo darbo uZmokesdio
dydZio uZmokestis. UZ vir5valandin! darb4 poilsio dien4, kuri nenustatyta pagal darbo (pamainos)
grafik4, ar vir5valandini darb4 nakt! mokarras ne nraZesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo uZmokestis,



o uZ vir5valandin! darb4 Sverrdiq dienq - ne maZesnis kaip du su puse darbuotojo darbo uZmokesdio

dydZio uZmokestis.

28. Darbuotojo pra5ymu darbo poilsio ar Svendiq dienomis laikas ar vir5valarrdinio darbo laikas,
padauginti i5 Sios dalies 24-27 punktuose nustatyto atitinkamo dydZio, gali buti pridedami prie
kasrnetiniq atostogq Iaiko ar skiriarnos laisvos dienos.

29. Centro direktoriaus darbo poilsio dien4, Svendiq dien4, darbo naktj ir virSvalandinio darbo
laiko apskaita yra tvarkoma, tadiaLr uL ta, darbq nera rnokama, nebent Salys vadovaudamosios teises
aktais susitaria kitaip. Centrui vadovaujandiq darbuotojq (DK l0l straipsnio 3 ir 4 dalys) darbo poilsio
dien4, Svendiq dien4, darbo nakti ir vir5valarrdinio darbo apsl<aita yra tvarkom a ir uL.ij mokarna kaip uZ
darb4 iprastiniu darbo laiko reZimu, nebent Salys darbo sutarty.ie susitaria kitaip.

30. Ui. darbq, kai yra nukrypirnq nuo norrnaliq darbo sqlygq, taip pat kai padidinamas darbuotojo
darbo mastas, mokamas padidintas, palyginti su nonnalionris darbo s4lygomis, darbo uZrnokestis,
nurodytas DK 139 straipsnio 4 dalyje.

VI. PREMIJU MOKEJTMO TVARKA IR SALYGOS

31. Centro darbuotojui ne dar"rgiau kaip vien4 l<art4 per metlls gali buti skiriarna premija, atlikus
vienkartines ypad svarbias Centro veiklai uZduotis.

32. Taip pat ne daugiau kaip vien4 kart4 per metus gali buti skiriama premija, ivertinus labai
gerai darbuotojo praejusiq kalendoriniq rnetq veikl4.

33. Prernijos negali vir5yti darbuoto.jui nustatytos pareigines algos pastoviosios dalies dydZio. Jos
skiriamos nevir5ijant Centro darbo r-rZmokesdini skirtq le5q.

34. Konkredius premijq dydZius nustato Centro direktorius arba ji vaduojantis asmuo.

VII. MATERIALINIU PASALPU MOKEJIMO TVARKA IR SALYGOS

35. Darbuotojui, kurio rnaterialine bukle sunki, skiriarna materialine pa5alpa:
35.1. ddl darbuotojo sunkios ligos;
35.2. del Seimos nario (sutLroktinio, asmens, su kuriuo darbuotojas bendrai gyvena

iregistravgs partnerystg teises aktq nustatyta tvarka, vaiko (ivaikio), rnotinos (jmotes), tevo (ltevio),
brolio (ibrolio), sesers (iseseres) taip pat iSlail<ytiniq, kuriq globeju ar rDpintoju yra paskirtas
darbLrotojas, sunkios I i gos;

35.3' dil Seimos nario (sutLroktinio, asmer'rs, sLr kuriuo darbuotojas bendrai gyvena
iregistravgs partnerystq teises aktq nustatyta tvarka, vaiko (!vaikio), motinos (!motes), tevo (!tevio)
brolio (!brolio), sesers (iseseres) taip pat iSlaikytiniq, kuriq globeju ar r[pintoju yra paskirtas
darbuotojas rnirties;

35.4. del stichines nelaimes ar turto netel<imol
35.5. del darbuotojo rnirties.

36. Darbuotojas, kreipdarnasis del materialines pa5alpos skyrirno 35 punkto 1-4 dalyse
numatytais atvejais, Centro direktoriui pateikia ra5tiSkq pra5ym4, kuriame nurodo materialines padeties
pablogejimo prieZast!, !rodymus del rnaterialines padeties pablogejimo I'akto, bei prideda tai
patvirtinandius dokurnentus:

36.1' darbuotojo sunkios ligos atve.iu - gyclymo lstaigos paLymq ar i5ra54 iS medicininiq
dokurnentq;



36.2' Seimos nario (sutuoktinio, asn1ells, su kuriuo darbuotojas bendrai gyvena jregistravgs
partnerystq teisds aktq nustatyta tvarka, vaiko (lvaikio), motinos (jmotes), tevo (jtevio), brolio (jbrolio),
sesers (iseseres) taip pat iSlaikytiniq, kurir-; globeju ar rlrpinto.iu yra paskirtas darbuotojas sunkios ligos
atveju - giminystes rysi irodandius dokurnentLrs, paLymq is rigonines;

36.3.Seirnos nario (sLrtuoktinio, asmens, su kuriuo darbuotojas bendrai gyvena lregistravg
partnerystg teises aktq rtustatyta tvarka, vaiko (ivaikio), rnotinos (!rnotes), tevo (ltevio) brolio (lbrolio),
sesers (lseseres) taip pat i5laikytiniq, kLrriq globeju ar rrlpintoiu yra paskirtas darbuotojas mirties atveju
- girninystes rysi !rodandius dokurrentus, rnirties liucriiimo kop'ie.

36.4. stichines nelairnds ar turto netekimo atveju - padarytos Zalos fakt4 ir
irodandius dokumentus.

Zalos dydj

37. Materidines paialpos dydis nustatomas atsiZvelgiant ! fakti5kai pablogejusiq darbuotojo
rnaterialing padeti ir ! esarnq darbo uZmokesdio fondq.

38. Materialine pa5alpa 35.5 punkte nustatytu atveju skiriama ir iSmokama r

Seimos nariui, jeigu yra pateiktas ra5tiSkas pra5ymas, kuriame nurodomas banko
pasalpai pervesti ir pateikti mirties fakt4 patvirtinantys dokurnentai.

39. Materialine pa5alpa gali bhti skiriama il<i 5 minirnaliq nrenesiniq algq (MMA) dydZio iS

istaigai skirtq Ie5q.

40. Materialines pa5alpos dydis apsvarstomas Centro adnrinistracijos posedyje ir nustatomas jos
dydis iSnagrinejus pateiktus dokurnentus.

42. Matetialine paSalpa, remiarrtis adrninistraciios posedZio nutarimu, skiriama Centro
direktoriaus arba j j vaduojandio asmens !sakyrrrLr.

mirusio darbuotojo
s4skaitos numeris
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