
  PRITARTA 

 Širvintų lopšelio-darželio „Buratinas“ tarybos 

 2017 m. rugpjūčio 31 d. posėdžio protokoliniu 

 nutarimu (protokolo Nr. (2.1.)-V1-4) 

 

 PATVIRTINTA 

 Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“  

 l. e. direktoriaus pareigas 

 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. (1.3.)-V-7  

 

   

ŠIRVINTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ 

VIDAUS IR DARBO TVARKOS 

TAISYKLĖS 
 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Širvintų lopšelis-darželis „Boružėlė“ yra Širvintų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, 

įstaigos kodas – 190376010. 

2. Širvintų miesto vaikų lopšelis-darželis Nr. 4 („Buratinas“) savo veiklą pradėjo 1983 m. 

vasario 7 d.  

3. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 6 d. sprendimu Nr. 1-44 „Dėl 

Širvintų lopšelio-darželio „Saulutė“ reorganizavimo prijungiant jį prie Širvintų lopšelio-darželio 

„Buratinas“ iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. reorganizuojamas Širvintų lopšelis-darželis „Saulutė“ 

prijungiant jį prie Širvintų lopšelio-darželio „Buratinas“. 

4. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-147 „Dėl 

Širvintų lopšelio-darželio „Buratinas“ pavadinimo keitimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeistas 

Širvintų lopšelio-darželio „Buratinas“ pavadinimas į Širvintų lopšelį-darželį „Boružėlė“ bei 

patvirtinti Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ nuostatai. 

5. Lopšelis-darželis „Boružėlė“ yra neformaliojo ugdymo įstaiga, teikianti ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį ugdymą vaikui nuo 1 iki 6 (arba 7 metų). Jis savo veiklą grindžia Lietuvos 

Respublikos konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisiniais aktais, Širvintų rajono 

savivaldybės tarybos bei administracijos sprendimais bei kitais teisiniais aktais, lopšelio-darželio 

„Boružėlė“ nuostatais bei šiomis Taisyklėmis. 

6. Lopšelis-darželis ugdymo procese vadovaujasi ikimokyklinio ugdymo programa 

„Vaikystės tiltai“ ir Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa. 

7. Šios Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ (toliau – Lopšelis-darželis) Vidaus ir darbo 

tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja bendruosius darbo santykių, darbo 
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organizavimo, vidaus tvarkos principus lopšelyje-darželyje. Taisyklių tikslas – padėti racionaliai 

naudoti darbo laiką, žmogiškuosius bei materialinius išteklius, stiprinti darbuotojų darbo drausmę ir 

atsakomybę, užtikrinti tinkamą lopšelio-darželio veiklos organizavimą. 

8. Lopšelio-darželio „Boružėlė“ Vidaus ir darbo tvarkos taisyklės taikomos tiek, kiek šių 

santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.  

9. Už šių Taisyklių įgyvendinimą atsako lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktorius. Jų 

pakeitimus ir papildymus tvirtina lopšelio-darželio direktorius savo įsakymu, lopšelio-darželio 

tarybai pritarus. 

10. Lopšelio-darželio Vidaus ir darbo tvarkos taisyklės privalomos visiems įstaigos 

darbuotojams. 

 

II. VALDYMAS, STRUKTŪROS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

 

11. Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius. Jis organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja 

įstaigos veiklą tiesiogiai arba per direktoriaus pavaduotoją ugdymui, metodininką, dietistą, ūkvedį. 

12. Direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Širvintų rajono savivaldybės tarybai. 

Už įstaigos darbo rezultatus direktorius taip pat atsiskaito lopšelio-darželio Tarybai. 

13. Direktorius leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus.  

14. Lopšelį-darželį „Boružėlė“ šalies ir tarptautinėse organizacijose, kitose valstybės ar 

užsienio šalių institucijose ar įstaigose atstovauja direktorius arba jo įgaliotas direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, kiti lopšelio-darželio darbuotojai. 

15. Lopšelio-darželio „Boružėlė“ organizacinę valdymo struktūrą ir pareigybių sąrašą bei jų 

dydžius nustato ir tvirtina direktorius. Lopšelio-darželio grupių skaičių, jų darbo laiką, didžiausią 

leistiną pareigybių skaičių nustato Širvintų rajono savivaldybės taryba. 

16. Lopšelio-darželio „Boružėlė“ administraciją sudaro direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, metodininkas, administratorius. 

17. Lopšelio-darželio „Boružėlė“ savivaldą sudaro Lopšelio-darželio taryba, Mokytojų 

taryba, Metodinė taryba, Tėvų taryba, darbo taryba, grupių tėvų komitetai. 

18. Lopšelio-darželio vykdomam ugdymo procesui vadovauja direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui ir metodininkas. Jiems atskaitingi visi lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai. 

19. Ūkinei veiklai tiesiogiai vadovauja ūkvedys. Jam atskaitingas aptarnaujantis personalas. 

20. Visų lopšelio-darželio darbuotojų  funkcijas, teises ir darbo organizavimą reglamentuoja 

direktoriaus įsakymais patvirtinti pareigybių aprašymai, darbo saugos ir sveikatos instrukcijos, 

ugdymo programos ir planai. 
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21. Lopšelio-darželio „Boružėlė“ darbuotojai asmeniškai atsako už savo funkcijų vykdymą 

ir kokybišką savo darbo atlikimą. 

22. Lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, metodininkas, 

ūkvedys kartu su darbo grupe rengia metinio veiklos plano, strateginio veiklos plano projektus ir 

teikia lopšelio-darželio tarybai suderinti. 

23. Lopšelio-darželio direktorius informaciją apie metinio plano įvykdymą pateikia 

kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje savo ataskaitoje lopšelio-darželio bendruomenei. Viešųjų 

pirkimų komisijos pirmininkas  pateikia metinę ataskaitą Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės apie lopšelyje-darželyje vykdytus viešuosius pirkimus. Kalendoriniams 

metams pasibaigus, lopšelio-darželio vyriausiasis buhalteris pateikia ataskaitą Viešųjų pirkimų 

komisijai apie lopšelyje-darželyje vykdytus viešuosius pirkimus, atsiskaito įstaigos tarybai už 

metinės sąmatos vykdymą, mokesčių inspekcijai pateikia žinias apie gautą paramą ir labdarą ir kitas 

finansines ataskaitas, kurių reikalauja steigėjas. 

24. Vaikų gyvenimas lopšelyje-darželyje vyksta pagal direktoriaus pavaduotojo ugdymui 

parengtą ir direktoriaus patvirtintą Dienos ritmą, atsižvelgiant į vaikų amžių, grupės specifiką, kuris 

pateikiamas kiekvienos grupės pedagogams ir tėvams (pridedami priedai Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4). 

25. Pasiūlymus dėl lopšelio-darželio veiklos raštu ar žodžiu administracijai gali pateikti 

kiekvienas lopšelio-darželio bendruomenės narys. 

 

III. DARBO LAIKAS 

 

26. Darbo laikas lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ nustatomas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Darbo kodeksu, Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl Širvintų rajono 

savivaldybės švietimo įstaigų darbo laiko suderinimo“. 

27. Lopšelyje-darželyje darbas virš nustatytos darbo trukmės nelaikomas viršvalandiniu 

darbu, o laikomas papildomu darbu pagal terminuotą ar laikinojo darbo sutartį. 

28. Grupės, dirbančios 10,5 val., darbą pradeda 7.00 val., baigia 17.30 val. 

29. Pailginto buvimo lopšelyje-darželyje grupė darbą pradeda 6.00 val., baigia 21.00 val. 

30. Savaitinė grupė darbą pradeda pirmadienį 6.00 val., dirba ištisą parą ir dirba iki 

penktadienio 21.00 val. 

31. Direktoriui, direktoriaus pavaduotojui ugdymui, metodininkui, vyriausiajam buhalteriui, 

buhalteriui, dietistui, administratoriui, ūkvedžiui, vyresniajam virėjui, virėjams, pagalbiniam 

darbininkui virtuvėje, patalynės prižiūrėtojui, kiemsargiui, valytojui, elektrikui, pastatų ir sistemų 

priežiūros darbininkui, auklėtojų padėjėjams, naktinei auklei nustatyta darbo laiko norma: 40 

valandų per savaitę, 5 darbo dienų savaitė ir 2 poilsio dienos. 
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32. Grupių auklėtojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams nustatyta darbo laiko norma: 

36 valandos per savaitę, 5 darbo dienų savaitė ir 2 poilsio dienos. 33 darbo valandos skiriamos 

tiesioginiam darbui su vaikais, 3 valandos – metodinei veiklai (nekontaktinės valandos). 

33. Priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtiniai lopšelyje-darželyje ugdomąją veikla vykdo 

iki gegužės 31 dienos.  

34. Logopedui, specialiajam pedagogui nustatyta darbo laiko norma: 27 valandos, 5 darbo 

dienų savaitė ir dvi poilsio dienos. 22 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais, 5 valandos 

– metodinei veiklai. 

35. Meninio ugdymo mokytojui nustatyta darbo laiko norma: 26 valandos, 5 darbo dienų 

savaitė ir 2 poilsio dienos. 24 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais, 2 valandos – 

metodinei veiklai. 

36. Darbuotojų darbo laikas, įskaitant ir darbą pagal susitarimą dėl papildomo darbo, per 

darbo dieną negali būti ilgesnis kaip dvylika valandų. 

37. Viršvalandiniai darbai leidžiami šiais išimtiniais atvejais: kai dirbami visuomenei būtini 

darbai, šalinamos atsitiktinės ar staiga atsiradusios aplinkybės dėl avarijų, gaivalinių nelaimių. 

38. Lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktoriaus įsakymu, darbuotojui sutikus pasirašytinai, 

gali būti pavesta atlikti pareigybės aprašyme nenurodytas funkcijas, atsiradusias dėl laikinai 

nesančio darbuotojo. 

39. Administracija turi teisę keisti, esant būtinybei, lopšelio-darželio „Boružėlė“ darbuotojų 

darbo laiką ir trukmę. 

40. Pedagoginiam personalui kiekvieną mėnesį darbo grafiką sudaro direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui ir metodininkas, aptarnaujančiam personalui – ūkvedys. Darbo grafikai yra 

skelbiami įstaigos informaciniuose stenduose ne vėliau kaip prieš savaitę iki jų įsigaliojimo. 

Darbuotojai privalo dirbti darbo grafikuose nustatytu laiku. 

41. Darbo laiko apskaita tvarkoma patvirtintos formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose, 

kurie gali būti pildomi ir saugomi elektroniniu būdu. 

42. Už duomenų teisingumą atsako žiniaraštį užpildęs ir pasirašęs asmuo. 

 

IV. POILSIO LAIKAS 

 

43. Darbuotojų poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo 

kodeksu. 

44. Kasdienio poilsio laikas: 

44.1. Praėjus pusei darbo dienos, administracijos darbuotojams, vyriausiajam buhalteriui, 

buhalteriui, administratoriui, ūkvedžiui, socialiniam pedagogui suteikiama 45 minučių, 

aptarnaujančiam personalui – vienos valandos pietų pertrauka.  
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44.2. Pietų pertrauka neįskaitoma į darbo laiką 44.1. punkte nurodytiems darbuotojams. 

Darbuotojas pertrauką pavalgyti ir pailsėti  naudoja savo nuožiūra, t. y. jos metu neprivalo vykdyti 

vadovų nurodymų, atlikti savo tiesioginio darbo, turi teisę palikti darbo vietą. 

44.3. Darbuotojams, dirbantiems su vaikais, ir tiems, kurie, kurie dėl darbo specifikos negali 

palikti darbo vietos (auklėtojams, virėjams), suteikiama galimybė pavalgyti darbo vietoje. Laikas 

pavalgyti darbo vietoje įskaitomas į darbo laiką. 

44.4. Darbuotojas, atsižvelgdamas į savo atliekamo darbo intensyvumą ir darbo pobūdį 

(nuolatos dirbantis su vaizdo terminalu kaip savo įprasto darbo dalimi pusę ir daugiau darbo dienos 

– vyriausias buhalteris, buhalteris, administratorius) turi teisę daryti 5 minučių trukmės pertraukas 

po vienos valandos darbo su vaizdo terminalu pradžios. 

44.5. Darbuotojams, dirbantiems lauke, (kiemsargiui) skiriamos papildomos ir specialiosios 

10 minučių pertraukos, periodiškai kas pusantros valandos, kai lauke temperatūra žemesnė kaip – 

10C0. 

45. Švenčių išvakarėse darbuotojams, kurie dirba nesutrumpintą darbo laiką, darbo laikas 

trumpinamas viena valanda.  

46. Kassavaitinis poilsio laikas – šeštadienis ir sekmadienis. 

47. Kasmetinis poilsio laikas – švenčių dienos ir kasmetinės atostogos. 

 

V. ATOSTOGŲ SUTEIKIMO TVARKA 

 

48. Darbuotojų kasmetinių ir kitų atostogų suteikimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos 

Darbo kodekse bei Kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į pailgintas atostogas, sąraše ir šių 

atostogų trukmės apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. 

nutarimu Nr. 496. 

49. Kasmetinių atostogų grafikas sudaromas kiekvieniems kalendoriniams metams ne vėliau 

kaip iki einamųjų metų balandžio 1 d. ir skelbiamas darbuotojams įstaigos informaciniuose 

stenduose. 

50. Pedagoginiams darbuotojams suteikiamos 40 darbo dienų kasmetinės atostogos 

(dirbama penkias darbo dienas per savaitę),  dietistui – 26 darbo dienos (dirbama penkias darbo 

dienas per savaitę). 

51. Nepedagoginiams darbuotojams suteikiamos 20 darbo dienų kasmetinės atostogos 

(dirbama penkias darbo dienas per savaitę).  

52. Papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 nustato papildomų atostogų 

trukmę, jų suteikimo sąlygas ir tvarką. 
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53. Darbuotojui prašant, nemokamos atostogos suteikiamos Lietuvos Respublikos Darbo 

kodekse nustatyta tvarka. Kitais atvejais nemokamos atostogos gali būti suteikiamos tik tuo atveju, 

jei tai netrukdo normaliam įstaigos darbui. 

54. Už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos po šešių 

mėnesių nepertraukiamojo darbo įstaigoje; už antruosius ir paskesnius darbo metus, dėl lopšelio-

darželio veiklos specifikos (mokslo metai nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d.) kasmetinės atostogos 

paprastai suteikiamos vasaros metu pagal grafiką. 

55. Siekiant vadovui tinkamai organizuoti darbo procesą, kad dėl darbuotojų atostogų 

nenukentėtų įstaigos veiklos efektyvumas, kasmetinių atostogų suteikimas dalimis nustatomas 

darbuotojo ir vadovo susitarimu. 

56. Perkelti kasmetines atostogas leidžiama tik darbuotojo prašymu arba sutikimu ir esant 

gamybiniam būtinumui. 

57. Tikslinės (mokymosi) atostogos darbuotojams suteikiamos vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Darbo kodeksu. 

58. Esant būtinybei, darbuotojui raštiškai sutikus, vadovas gali atšaukti darbuotoją iš 

atostogų. 

59. Susirgus atostogų metu, neišnaudotas atostogų laikas pratęsiamas pateikus įstaigos 

vadovui raštišką prašymą. 

60. Atostogos suteikiamos vadovo įsakymu, prieš tai darbuotojui parašius prašymą. 

 

VI. KOMANDIRUOTĖS 

 

61. Darbuotojo siuntimas į komandiruotę įforminamas direktoriaus įsakymu. 

62. Įstaigos darbuotojai, taip pat  ir vadovai į tarnybines komandiruotes į užsienio valstybes 

ir Lietuvos Respublikos teritorijoje siunčiami atsižvelgiant į patvirtintas einamųjų metų įstaigos 

biudžeto lėšas komandiruotėms. 

63. Teisėtos ir reikiamais dokumentais pagrįstos komandiruotės išlaidos yra 

kompensuojamos. 

64. Darbuotojas, grįžęs iš komandiruotės, pateikia buhalteriui avansinę ataskaitą ir visus 

komandiruotės išlaidas pateisinančius dokumentus pagal visus buhalterinės apskaitos reikalavimus. 

 

VII. DARBO DRAUSMĖ 

 

65. Darbo drausmė lopšelyje-darželyje užtikrinama dviem būdais: skatinimu ir atsakomybe. 

66. Visi darbuotojai privalo laiku ateiti į darbą, laikytis darbo laiko trukmės, vykdyti 

pareiginiuose nuostatuose  nurodytas funkcijas. 



 7 

67. Griežtai draudžiama grupės auklėtojui, priešmokyklinio ugdymo pedagogui, virėjui 

pasitraukti iš darbo tol, kol atvyks jį pakeisiantis darbuotojas. Jam neatvykus, apie tai būtina 

pranešti kuruojančiam vadovui (direktoriaus pavaduotojui ugdymui, metodininkui, ūkvedžiui, o 

jiems nesant – direktoriui), kuris privalo nedelsdamas imtis atitinkamų priemonių. 

68. Darbuotojas dėl svarbių priežasčių norintis išeiti iš darbo anksčiau arba pasikeisti 

pamainomis privalo raštiškai informuoti savo tiesioginį vadovą (direktoriaus pavaduotoją ugdymui, 

metodininką, ūkvedį, o jiems nesant – direktorių) ir gauti jo sutikimą. 

69. Darbuotojai, palikdami įstaigą darbo tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį 

vadovą arba direktorių ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. 

70. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visiškai negalintys atvykti į darbą, apie tai 

nedelsdami privalo informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. 

Jei darbuotojai dėl vienokių ar kitokių priežasčių apie savo vėlavimą ar neatvykimą į darbą negali 

pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys. 

71. Darbuotojui dėl ligos neatvykus į darbą, lopšelio-darželio buhalteris per elektroninę 

draudėjų aptarnavimo sistemą patikrina, ar darbuotojas kreipėsi į gydytoją, ar išduotas 

nedarbingumo pažymėjimas bei pasitikslina darbuotojo nedarbingumo laikotarpį ir apie tai 

informuoja direktoriaus pavaduotoją ugdymui, metodininką ar ūkvedį. 

72. Vykdamas į darbą ar iš darbo, pertraukų pavalgyti ar pailsėti metu bei būdamas 

komandiruotėse, darbuotojas privalo laikytis saugaus eismo taisyklių. 

73. Nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo laikomas tada, jei darbuotojas namo 

ar į darbą vyko įprastu maršrutu nuo jo nenukrypstant. 

74. Darbuotojas, netekęs dalies darbingumo, apie tai turi pranešti lopšelio-darželio 

direktoriui, pateikdamas Neįgaliojo pažymėjimą bei išvadą dėl darbo pobūdžio bei sąlygų. 

75. Lopšelio-darželio direktorius turi užtikrinti, kad neįgalus darbuotojas dirbtų tokios 

trukmės ir tokio pobūdžio darbą, koks yra nurodytas Išvadoje dėl darbo pobūdžio ir sąlygų. 

76. Darbuotojas, kuris pagal Išvadoje dėl darbo pobūdžio ir sąlygų nurodytus reikalavimus  

negali dirbti sutarto darbo, nes tai pavojinga jo sveikatai arba jo darbas gali būti pavojingas kitiems, 

jo sutikimu turi būti perkeltas į jo sveikatą ir, esant galimybei, kvalifikaciją atitinkantį darbą. Nesant 

darbuotojo sutikimo, tokiu atveju jis atleidžiamas iš darbo Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 

nustatyta tvarka. 

77. Lopšelio-darželio darbuotojai po darbo valandų ir poilsio dienomis neturi būti darbo 

vietose. Esant būtinybei, darbuotojai privalo įspėti savo tiesioginį vadovą, kokiu tikslu ir kokiam 

laikui jam reikia patekti į darbo vietos patalpas. 
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VIII. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, PERKĖLIMAS Į KITĄ DARBĄ IR 

ATLEIDIMAS IŠ DARBO 

 

78. Darbuotojus priima į pareigas (darbą), perkelia į kitas pareigas (darbą) arba atleidžia iš 

pareigų (darbo) lopšelio-darželio direktorius, o jam nesant (dėl ligos, komandiruotės, atostogų) jį 

pavaduojantis asmuo, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu ir kitais darbo 

santykius reglamentuojančiais įstatymais ir norminiais teisės aktais. 

79. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, vyriausiasis buhalteris į pareigas (darbą) priimami 

konkurso būdu, vadovaujantis Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496. 

80. Pedagogai, atitinkantys Švietimo įstatyme nustatytus reikalavimus, į pareigas (darbą) 

priimami vadovaujantis Darbo kodeksu bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 

m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 patvirtintu Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos 

aprašu. Kiti darbuotojai į pareigas (darbą) priimami vadovaujantis Darbo kodeksu ir kitais 

galiojančiais teisės aktais. 

81. Priimami į darbą pedagogai bei kiti darbuotojai privalo nustatyta tvarka pasitikrinti 

sveikatą, pateikti įstatymuose numatytus dokumentus. Įsidarbinant direktoriui pateikiami: 

81.1. Prašymas priimti į darbą. 

81.2. Gyvenimo aprašymas. 

81.3. Paso arba asmens tapatybės kortelės kopija. 

81.4. Dokumentų apie išsilavinimą kopijos. 

81.5. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų ir kt. dokumentų kopijos. 

81.6. Socialinio draudimo pažymėjimo kopija (neprivaloma). 

81.7. Privalomojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma. 

81.8. Neįgalaus asmens pažymėjimo kopija. 

81.9. Neįgalaus vaiko pažymėjimo kopija (jei šeimoje auga neįgalus vaikas iki 18 metų). 

81.10. Vaikų gimimo liudijimų kopijos. 

82. Su kiekvienu darbuotoju sudaroma darbo sutartis. Sutartį pasirašo lopšelio-darželio 

direktorius arba jį pavaduojantis asmuo ir priimamas į darbą asmuo. 

83. Kiekvienoje konkrečioje darbo sutartyje šalys sulygsta dėl būsimų sutarties sąlygų. 

Priimami į darbą pedagogai ir kiti darbuotojai įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, 

kvalifikacijos darbą arba atlikti tam tikras pareigas, paklusdami lopšelio-darželio vidaus ir darbo 

tvarkai, o lopšelio-darželio direktorius įsipareigoja darbuotojams mokėti sulygtą darbo užmokestį ir 

užtikrinti darbo sąlygas, numatytas darbo santykius reglamentuojančiose dokumentuose, kituose 

norminiuose teisės aktuose ir šalių susitarimu. 
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84. Darbo sutartis gali būti pakeista, papildyta arba nutraukta tik įstatymų numatyta tvarka ir 

pagrindais, numatytais Darbo kodekse. 

85. Priimamus į darbą darbuotojus lopšelio-darželio direktorius supažindina su šiomis 

Taisyklėmis, lopšelio-darželio nuostatais, pareigybių aprašymais, priešgaisrinės saugos, saugos 

darbe reikalavimais. 

86. Priimtam darbuotojui formuojama asmens byla, kurioje turi būti darbuotojo prašymas 

priimti į darbą, išsilavinimo, kvalifikacinės kategorijos suteikimo dokumentų kopijos, vadovo 

personalo įsakymų kopijos, darbo sutartis, pareigybės aprašymas. 

87. Nutraukus darbo sutartį, darbuotojas jo žinioje esančias bylas, nebaigtus tvarkyti 

dokumentus, materialines vertybes perduoda pagal perdavimo-priėmimo aktus asmeniui, 

užimsiančiam jo pareigas, o jei tokio nėra – lopšelio-darželio direktoriaus paskirtam asmeniui. 

Perdavimo-priėmimo aktus tvirtina lopšelio-darželio direktorius. Pradedantis dirbti darbuotojas 

pagal perdavimo aktą priima jam patikėtas materialines vertybes, bylas ir kt. 

88. Lopšelio-darželio pedagogai ir vadovai atestuojami Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerijos nustatyta tvarka. 

89. Darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį pagal darbo santykius reglamentuojančius 

teisės aktus. 

90. Atleidimo iš darbo dieną lopšelio-darželio administracija privalo atsiskaityti su darbo 

sutartį nutraukiančiu darbuotoju. 

91. Atleidimo diena laikoma paskutinė darbo diena. 

 

IX. DARBO UŽMOKESTIS 

 

92. Darbo užmokesčio tvarką ir sąlygas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimai, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisiniai aktai bei Širvintų rajono 

savivaldybės tarybos sprendimai. 

93. Konkrečius lopšelio-darželio darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientus bei kitas 

darbo užmokesčio sąlygas nustato lopšelio-darželio direktorius, vadovaudamasis Širvintų lopšelio-

darželio „Boružėlė“ darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu. 

94. Darbo užmokestis, esant darbuotojų prašymams, gali būti mokamas vieną arba du kartus 

per mėnesį: einamojo mėnesio 20-25 dienomis ir kito mėnesio 5-10 dienomis, jei atlyginimas 

mokamas 2 kartus per mėnesį, ir kito mėnesio 5-10 dienomis, jei atlyginimas mokamas 1 kartą per 

mėnesį. 

95. Atostoginiai išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų 

pradžią. Darbuotojo atskiru prašymu, suteikus kasmetines atostogas, atostoginiai mokami įprasta 

darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. 
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96. Atsiskaitymo lapeliai iš buhalterinės apskaitos programos „Labbis“ išsiunčiami 

darbuotojams jų nurodytais elektroniniu pašto adresais. 

 

X. BENDRIEJI VIDAUS IR DARBO TVARKOS REIKALAVIMAI 

 

97. Lopšelio-darželio darbuotojai savo darbe vadovaujasi įstaigos nuostatais, šiomis Širvintų 

lopšelio-darželio „Boružėlė“ vidaus ir darbo tvarkos taisyklėmis, pareigybių aprašymais, saugos 

darbe instrukcijomis. 

98. Lopšelyje-darželyje turi būti laikomasi darbo drausmės, pavyzdinės elgesio ir kalbos 

kultūros, skiriamas atidus dėmesys bendruomenės nariams. 

99. Darbe turi būti vengiama konfliktų ir palaikoma dalykinė atmosfera. 

100. Lopšelio-darželio darbuotojai turi: 

100.1. Saugoti savo ir nekenkti kitų sveikatai, mokėti saugiai dirbti, periodiškai tikrintis 

sveikatą. 

100.2. Išklausyti pirmosios pagalbos teikimo kursus – pedagogams kas 3 metus, visi 

darbuotojai turi išklausyti higienos įgūdžių kursus kas 2 metus. 

100.3. Susirgus vaikui nedelsiant informuoti tėvus, dietistą ar iškviesti medicininę pagalbą.  

Įvykus nelaimingam atsitikimui ar incidentui lopšelyje-darželyje, jį matę darbuotojai turi nedelsiant 

pranešti vadovams. 

100.4. Laikytis higienos normų, darbuotojų saugos ir sveikatos bei civilinės saugos 

reikalavimų. 

100.5. Imtis priemonių, įgalinančių skubiai pašalinti priežastis ir sąlygas, kurios trukdo 

normaliam darbui arba jį apsunkina, nedelsiant pranešti administracijai apie atsiradusias kliūtis, 

pavojus, jeigu darbuotojas pats negali jų pašalinti. 

100.6. Dirbti našiai, laiku ir kokybiškai atlikti pareigines funkcijas bei lopšelio-darželio 

administracijos pavestas su darbu susijusias užduotis, nurodymus, darbo metu neužsiimti pašaliniais 

darbais. 

100.7. Reikalui esant, pavaduoti neatvykusį į darbą darbuotoją, gavus administracijos 

nurodymą. 

100.8. Racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, elektros energiją ir kitus materialinius 

įstaigos išteklius. 

100.9. Palaikyti švarą ir tvarką darbo vietoje, taip pat ir kitose lopšelio-darželio patalpose bei 

teritorijoje, rūpintis darbo vietos estetika. 

100.10. Baigęs darbą ar išeidamas iš kabineto (kitos darbo patalpos) paskutinis, privalo 

uždaryti langus, išjungti elektros prietaisus ir užrakinti duris. 

100.11. Pastebėjus kompiuterių, ryšių technikos gedimus, informuoti ūkvedį. 
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100.12. Saugoti įstaigos ūkines-komercines paslaptis. 

100.13. Pasikeitus asmens duomenims (pavardė, adresas, telefono numeris) per dvi darbo 

dienas informuoti lopšelio-darželio administraciją. 

100.14. Laiku informuoti ūkvedį apie lopšeliui-darželiui/grupei dovanotą ar iš nebiudžetinių 

lėšų įsigytą inventorių, rėmėjų suteiktą galimybę laikinai naudotis inventoriumi. 

100.15. Įstaigos darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje nebūtų pašalinių asmenų, 

atėjusių ne darbo reikalais. 

100.16. Įstaigos elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir 

kitomis priemonėmis lopšelio-darželio darbuotojai gali naudotis tik darbo tikslais. 

100.17. Darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, švaria, dalykinio stiliaus apranga. 

Aptarnaujantis personalas darbo metu turi dėvėti švarią ir tvarkingą darbo aprangą. 

101. Lopšelio-darželio darbuotojams draudžiama: 

101.1. Be direktoriaus sutikimo pavesti atlikti savo darbą kitam asmeniui. 

101.2. Taikyti vaikams bet kokias fizines ar psichologines bausmes (statyti į kampą, išvaryti 

už durų, tyčiotis iš jo išvaizdos, kalbos ir kt.). 

101.3. Palikti vaikus be priežiūros. 

101.4. Leisti vaikus pasiimti neblaiviems tėvams ar kitiems teisėtiems vaiko atstovams, 

nepažįstamiems asmenims, mažamečiams vaikams (I-IV klasių). 

101.5. Gadinti, laužyti įstaigos inventorių, kitą materialųjį turtą. 

101.6. Naikinti dokumentus negavus direktoriaus ar jo įgalioto asmens sutikimo. 

101.7. Teikti klaidingą informaciją įstaigos ugdytiniams, tėvams ir kitiems teisėtiems vaiko 

atstovams, kolegoms ir administracijai. 

101.8. Dirbti asmeninius, su darbo reikalais nesusijusius darbus arba darbus, kuriuos atlikti 

jis nėra apmokytas. 

101.9. Kurti konfliktines situacijas, skatinti nepasitikėjimą bendradarbiais ar įstaigos 

vadovais. 

101.10. Užsirakinti darbo laiku darbo patalpose. 

101.11. Naudotis asmeniniais mobiliaisiais telefonais asmeniniais reikalais nenustačius 

begarsio režimo. 

101.12. Laikyti ir vartoti alkoholinius gėrimus įstaigos patalpose ir teritorijoje, darbo metu 

būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar kitų toksinių medžiagų. 

101.13. Rūkyti lopšelio-darželio patalpose ir teritorijoje. 

101.14. Laikyti savo darbo vietoje daiktus, nieko bendra neturinčius su darbinių funkcijų 

atlikimu, kieto ir minkšto inventoriaus sandėliuose, bei virtuvės patalpose savo asmeniniam 

naudojimui nupirktus daiktus. 
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101.15. Iš įstaigos patalpų išnešti ar pasisavinti lopšeliui-darželiui priklausančius daiktus, 

dokumentus, inventorių. 

101.16. Draudžiama perduoti raktus kabinete, grupėje ar kitose įstaigos patalpose 

nedirbantiems asmenims. 

 

XI. ADMINISTRACIJOS PAREIGOS 

 

102. Lopšelio-darželio administracija privalo: 

102.1. Organizuoti darbuotojų darbą taip, kad kiekvienas jų dirbtų pagal savo specialybę ir 

kvalifikaciją, turėtų jam paskirtą darbo vietą. 

102.2. Užtikrinti, kad darbo vietos būtų tinkamai techniškai įrengtos ir jose sudarytos darbo 

sąlygos, atitinkančios saugos ir sveikatos taisyklių reikalavimus. 

102.3. Sudaryti lopšelio-darželio ugdytinių ir darbuotojų gyvybei ir sveikatai saugias sąlygas, 

vykdyti sistemingą patikrą, kaip laikomasi Lietuvos higienos normos „Įstaiga, vykdanti 

ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, 

reikalavimų, Darbuotojų sveikatos ir saugos darbe, Priešgaisrinės saugos ir elektros saugos 

instrukcijų, Vidaus tvarkos ir darbo tvarkos taisyklių. 

102.4. Užtikrinti, kad darbuotojai laiku atliktų periodinius sveikatos patikrinimus. 

102.5. Taikyti reikiamas priemones gamybinio traumatizmo profilaktikai, profesiniams ir 

kitiems susirgimams išvengti. 

102.6. Visokeriopai stiprinti darbo drausmę, imtis poveikio priemonių prieš darbo drausmės 

pažeidėjus. 

102.7. Tobulinti ugdymo procesą, skleisti gerąją darbo patirtį. 

102.8. Tinkamai organizuoti vaikų maitinimą. 

102.9. Palaikyti gerą darbo ir kūrybos nuotaiką. 

102.10. Laiku apmokyti dirbančiuosius saugiai dirbti vykdant savo tiesiogines pareigas. 

102.11. Organizuoti pedagogų ir specialistų kvalifikacijos kėlimą, nepedagoginio personalo 

žinių gilinimą. 

102.12. Supažindinti darbuotojus su pareigybių aprašymais ir kontroliuoti jų vykdymą. 

102.13. Laiku supažindinti darbuotojus su užduotimis ir jų įvykdymo sąlygomis bei 

terminais. 

102.14. Įpareigoti darbuotojus taupyti elektros energijos, vandens, šilumos resursus, mokyti 

taupumo įstaigos ugdytinius: saugoti lopšelio-darželio turtą (žaislus, baldus ir kt.). 

102.15. Nuolat tobulinti skatinimo formas, siekti užtikrinti darbuotojų suinteresuotumą 

asmeniniais ir bendrais darbo rezultatais. 
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102.16. Atsakingiems administracijos asmenims laiku teikti informaciją įstaigos vadovui apie 

darbuotojų darbo drausmės pažeidimus. 

102.17. Laikytis darbo įstatymų, gerinti darbuotojų darbo sąlygas. 

102.18. Būti garbingo ir teisingo elgesio pavyzdžiu visose gyvenimo situacijose, laikytis 

pedagoginės etikos, rūpintis pozityviu mikroklimatu įstaigoje. 

102.19. Lopšelio-darželio administracija privalo informuoti visuomenę apie įstaigos veiklą, 

rūpintis jos įvaizdžio formavimu. 

103. Už informacijos teikimą žiniasklaidai, steigėjui ir kt. atsakingas lopšelio-darželio 

direktorius. 

 

XII. LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

104. Pedagogų teisės: 

104.1. Ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. 

104.2. Individualizuoti ugdymo turinį remiantis visapusišku vaiko pažinimu, laisvai rinktis 

pedagoginės veiklos formas ir būdus, atitinkančius ugdymo  turinį ir kaitą. 

104.3. Persikvalifikuoti, atestuotis ir gauti kvalifikacinę kategoriją švietimo ir mokslo 

ministro nustatyta tvarka bei gauti kvalifikacinę kategoriją atitinkantį atlyginimą. 

104.4. Dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai ir fiziškai saugioje, higienos 

reikalavimus atitinkančioje aplinkoje. 

104.5. Dalyvauti įstaigos savivaldos institucijų veikloje, reikšti savo nuomonę dėl lopšelio-

darželio vidaus ir darbo tvarkos. 

104.6. Burtis į visuomenines ir profesines sąjungas, savišvietos grupes, metodines grupes. 

104.7. Dalintis pedagogine patirtimi su bendradarbiais. 

104.8. Teikti pasiūlymus Mokytojų tarybai, lopšelio-darželio tarybai, Mokytojų atestacijos 

komisijai, lopšelio-darželio administracijai. 

104.9. Naudotis lopšelio-darželio materialine baze vaikų ugdymo, kvalifikacijos tobulinimo 

ir kūrybos tikslais. 

104.10. Gauti atlyginimą ir kasmetines atostogas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatyta tvarka. 

104.11. Naudotis įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis. 

105. Pedagogo pareigos: 

105.1. Planuoti savo ugdomąją veiklą. 

105.2. Sistemingai ruoštis ugdomajai veiklai ir ją vesti. 

105.3. Pasirinkti pedagoginės veiklos organizavimo būdus, formas ir priemones, 

laiduojančias pozityvius ugdymo rezultatus. 
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105.4. Kurti visapusišką asmenybės vystymąsi stimuliuojančią aplinką, kūrybiškai dalyvauti 

ugdymo procese. 

105.5. Skatinti vaikus ugdytis, padėti turintiems ugdymosi sunkumų, objektyviai vertinti 

vaikų gebėjimus, pasiekimus ir pažangą. 

105.6. Pritaikyti specialiųjų poreikių vaikams ugdymo(si) turinį, metodus ir priemones, 

bendradarbiauti su lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisija. 

105.7. Ugdyti vaikų savarankiškumą, kūrybiškumą, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, 

mokyti įveikti kasdieninius sunkumus. 

105.8. Padėti vaikams tenkinti jų saviraiškos ir saviugdos poreikius, plėtoti kūrybines galias. 

105.9. Kasdien organizuoti fizinę aktyvią veiklą, atsižvelgiant į vaikų amžių ir sveikatos 

būklę. 

105.10. Organizuoti vaikų veiklą lauke pagal Lietuvos higienos normos „Įstaiga, vykdanti 

ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 

reikalavimus. 

105.11. Formuoti vaikų sveikos gyvensenos, saugos artimiausioje aplinkoje bei buityje 

įgūdžius. 

105.12. Ugdyti tvirtas vaikų dorovės, pilietines, tautines nuostatas, jų galių plėtotę. 

105.13. Priimti ir apžiūrėti kiekvieną rytą atvestus vaikus, juos atidžiai stebėti buvimo 

įstaigoje metu. 

105.14. Nepriimti sergančių ir/ar turinčių užkrečiamų ligų požymių (karščiuoja, skundžiasi 

skausmu, viduriuoja, vemia, kosėja, yra pūlingų nosies išskyrų ir kt. ) vaikų, taip pat turinčių utėlių 

ir/ar glindų. 

105.15. Vaikui susirgus nedelsiant apie vaiko sveikatos būklę informuoti jo tėvus ar kitus 

teisėtus vaiko atstovus bei visuomenės sveikatos priežiūros specialistą, kuris įvertina, ar vaikas gali 

toliau dalyvauti kasdieninėje grupės veikloje. 

105.16. Nesant dietistui, susirgusį vaiką paguldyti ramioje vietoje (miegamajame, sveikatos 

priežiūros kabinete ar kitoje tinkamai įrengtoje vietoje) ir stebėti iki atvyks tėvai ar kiti teisėti vaiko 

atstovai, esant būtinumui, nedelsiant kviesti greitąją medicininę pagalbą. 

105.17. Užtikrinti informacijos apie vaikų sveikatą konfidencialumą. 

105.18. Po ligos vaiką priimti į įstaigą tik tėvams pateikus gydytojo pažymą. 

105.19. Įvykus nelaimingam atsitikimui, būtina nedelsiant kreiptis į įstaigos dietistą ir, 

suteikus vaikui pirmąją medicininę pagalbą, apie tai nedelsiant informuoti vaiko tėvus arba kitus 

teisėtus vaiko atstovus, įstaigos vadovus, esant būtinumui, kviesti greitąją medicininę pagalbą. 

105.20. Tinkamai vykdyti vaikų maitinimą, diegti jo metu higieninius-kultūrinius įgūdžius, 

maistą dalinti griežtai laikantis nustatytų maisto normų. 
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105.21. Pedagogas negali palikti savo darbo vietos nesulaukęs jį keičiančio pedagogo 

(griežtai draudžiama palikti vaikus vienus). 

105.22. Ekskursijas ar išvykas už lopšelio-darželio ribų organizuoti laikantis Vaikų turizmo 

renginių (ekskursijų, išvykų, žygių ir kt. ) organizavimo tvarkos. 

105.23. Laikytis grupės dienos ritmo, netrumpinti ir neilginti veiklos ar poilsio laiką. 

105.24. Neleidžiama savo darbą pavesti atlikti kitam darbuotojui, palikti vaikus auklėtojo 

padėjėjo priežiūrai be vadovų žinios. 

105.25. Tvarkyti pedagoginės veiklos dokumentus, vesti tikslią vaikų lankomumo apskaitą. 

105.26. Informuoti tėvus ar kitus teisėtus vaiko atstovus apie vaiko savijautą įstaigoje, 

ugdymo(si) poreikius, pasiekimus, elgesį, padėti jiems formuoti vaikų vertybines nuostatas. 

105.27. Laikytis Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlės“ darbuotojų Etikos kodekse nustatytų 

bendrųjų ir pedagoginės etikos normų. 

105.28. Nuolat tobulinti savo kvalifikaciją, analizuoti savo pedagoginę veiklą, vertinti 

ugdymo rezultatus ir su jais supažindinti vaikus, jų tėvus arba teisėtus vaiko atstovus, kolegas ir 

lopšelio-darželio vadovus. 

105.29. Bendradarbiauti su kolegomis sprendžiant vaikų ugdymo(si) klausimus, dalinantis 

darbo patirtimi. 

105.30. Dalyvauti lopšelio-darželio organizuojamuose renginiuose įstaigoje, mieste bei 

rajone. 

105.31. Pastebėjus ar įtarus vaiko atžvilgiu taikomus smurto, prievartos, seksualinio ar 

kitokio pobūdžio išnaudojimo atvejus, suteikti vaikui reikiamą pagalbą ir apie tai informuoti 

lopšelio-darželio vadovus, Vaiko teisių apsaugos skyrių, kitas institucijas. 

105.32. Laikytis lopšelio-darželio nuostatų, vidaus ir darbo tvarkos taisyklių. 

105.33. Vykdyti kitas Švietimo įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytas pareigas.  

106. Auklėtojo padėjėjo teisės: 

106.1. Tobulinti žinias seminaruose ir kursuose. 

106.2. Gauti iš darbdavio informaciją apie darbo aplinkoje esančius sveikatai, gyvybei 

pavojingus veiksnius. 

106.3. Atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus sveikatai, gyvybei, taip pat dirbti tuos darbus, 

kuriuos saugiai atlikti nėra apmokyti arba jiems atlikti trūksta reikiamo inventoriaus. 

107. Auklėtojo padėjėjas privalo: 

107.1. Laikytis darbo saugos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos reikalavimų, numatytų 

atitinkamomis taisyklėmis ir instrukcijomis. 

107.2. Dirbti sąžiningai, atsakyti už jam paskirtų patalpų švarą ir tvarką. 
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107.3. Padėti grupės auklėtojui aprengti ir nurengti vaikus, plauti rankas, ruošti pietų miegui, 

jaunesniojo ikimokyklinio amžiaus vaikus padėti nuvesti į salėje vykstančią veiklą, lydėti vaikus 

vedant juos pasivaikščioti už darželio ribų. 

107.4. Atnešti į grupę maistą iš virtuvės ir padėti jį išdalinti, kloti loveles, šluostyti dulkes 

nuo palangių, stalų, gėlių, stendų, baldų ir kt., plauti žaislus, grindis rūbinėje, valyti kilimus, 

tvarkyti prausyklą, tualetą, pagal grafiką keisti rankšluosčius, patalynę. 

107.5. Prižiūrėti darbo įrankius, juos tausoti, ženklinti ir naudoti pagal paskirtį (šepečius, 

skudurus, kibirus). 

107.6. Darbo inventorių, švaros ir valymo priemones laikyti saugioje, vaikams neprieinamoje 

vietoje. 

107.7. Atsakyti už grupės turto ir inventoriaus saugumą. 

107.8. Darbo rūbus naudoti pagal paskirtį. 

107.9. Atvykti į darbą laiku (pagal grafiką), negalint atvykti į darbą – informuoti įstaigos 

administraciją. 

107.10. Esant būtinumui (konsultacijų, susirinkimų, posėdžių) metu prižiūrėti vaikus. 

 

XIII. DARBUOTOJŲ SKATINIMAS BEI PAŠALPŲ SKYRIMAS 

 

108. Už nepriekaištingą pareigų atlikimą darbuotojus lopšelio-darželio direktorius gali 

skatinti teisės aktų nustatyta tvarka: žodinė padėka, raštiška padėka, paskatinimas vienkartine 

pinigine išmoka, suteikta papildoma poilsio diena. 

109. Vienkartinė piniginė išmoka gali būti skiriama ne daugiau kaip kartą per metus ir negali 

viršyti 100 proc. nustatyto darbuotojo tarnybinio atlyginimo. Vienkartinė išmoka neskiriama 

darbuotojui, kuriam per paskutinius 12 mėnesių buvo paskirta drausminė nuobauda. 

110. Darbuotojai už nepriekaištingą pareigų atlikimą skatinami šiais atvejais: labai gerai ar 

gerai, įvertinus darbuotojo veiklą kalendoriniais metais ir už labai gerą darbuotojo darbą 

kalendoriniais metais, darbuotojams atlikus vienkartines ypatingos svarbos užduotis, įstatymų 

nustatytų švenčių progomis, darbuotojų gyvenimo ir darbo metų lopšelyje-darželyje jubiliejų 

sukakčių progomis, darbuotojams išeinant iš darbo į užtarnautą poilsį. Skatinimai ir apdovanojimai 

gali būti: lopšelio-darželio „Boružėlė“ Padėkos raštas, Širvintų rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo ir sporto skyriaus Padėkos raštas, Širvintų rajono mero Padėkos raštas. Už ypatingus 

nuopelnus švietimo srityje darbuotojai gali būti siūlomi valstybės apdovanojimui – Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Padėkos raštui gauti.  

111. Darbuotojų, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių, šeimos narių ligos ar 

mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, gali būti skiriama 5 MMA dydžio pašalpa teisės aktų 

nustatyta tvarka, jeigu yra sutaupyta lėšų, skirtų darbo užmokesčiui. 
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XIV. DARBO DRAUSMĖS PAŽEIDIMAI, NUOBAUDOS UŽ DARBO DRAUSMĖS 

PAŽEIDIMUS 

 

112. Lopšelio-darželio darbuotojai už darbo drausmės pažeidimus traukiami drausminėn 

atsakomybėn. Darbo drausmės pažeidimai: pavėlavimas į darbą, išėjimas iš darbo be 

administracijos leidimo, alkoholinių, toksinių bei narkotinių medžiagų laikymas ir jų naudojimas 

darbo metu, sąmoningas lopšelio-darželio turto gadinimas, lopšelio-darželio turto vagystė, svetimo 

turto vagystė įstaigoje, darbų saugos, priešgaisrinės saugos bei elektrosaugos taisyklių 

nesilaikymas, darbo higienos reikalavimų nesilaikymas, nerūpestingas savo pareigų atlikimas, 

dokumentų, duomenų klastojimas, tiesioginių savo pareigų ir darbo užduočių neatlikimas, jų 

atlikimas nekokybiškai ir ne laiku, instrukcijų, standartų, būtinų procedūrų, reikalingų teisingam 

darbo atlikimui atitinkamose darbo vietose, nesilaikymas ar netinkamas laikymasis, netvarka darbo 

vietoje, nesavalaikis sveikatos pasitikrinimas, nerūpestinga ar tyčinė veikla, dėl kurios gali būti 

sugadintas turtas, komercinių, finansinių duomenų, paslapčių atskleidimas, jų pranešimas 

konkuruojančiai įstaigai, žiniasklaidai (spaudos, televizijos, radijo darbuotojams), tretiems 

asmenims, necenzūrinių žodžių vartojimas lopšelyje-darželyje vaikų, svečių, partnerių, darbuotojų 

akivaizdoje, jų įžeidinėjimas, žeminimas, interviu žiniasklaidai apie lopšelio-darželio veiklą be 

vadovų sutikimo, neleistinas elgesys su lankytojais ar interesantais arba kiti veiksmai, tiesiogiai 

pažeidžiantys žmonių konstitucines teises, pasinaudojimas pareigomis siekiant gauti neteisėtų 

pajamų sau ar kitiems asmenims arba dėl kitokių asmeninių paskatų, taip pat savavaliavimas ar 

biurokratizmas, moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimas arba seksualinis priekabiavimas prie 

bendradarbių, pavaldinių, atsisakymas teikti informaciją, kai įstatymai, kiti norminiai teisės aktai ar 

vidaus ir darbo tvarkos taisyklės įpareigoja ją teikti, arba šiais atvejais žinomai neteisingos 

informacijos teikimas, veiklos, turinčios vagystės, sukčiavimo, turto pasisavinimo arba iššvaistymo, 

neteisėto atlyginimo paėmimo požymių, nors už šias veikas darbuotojas ir nebuvo traukiamas 

baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn. 

113. Drausminės nuobaudos – pastaba, papeikimas, griežtas papeikimas, atleidimas iš darbo 

pagal Lietuvos Respublikos Darbo kodeksą – gali būti taikomos tik darbo drausmės pažeidimą 

padariusiam darbuotojui. 

114. Skiriant drausmines nuobaudas, turi būti atsižvelgiama į darbo drausmės pažeidimo 

sunkumą ir sukeltas pasekmes, darbuotojo kaltę, į aplinkybes, kuriomis šis pažeidimas buvo 

padarytas, į tai, kaip darbuotojas dirbo anksčiau. 

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

darbuotojas, paskyrus jam drausminę nuobaudą, toliau pažeidžia darbo drausmę, drausminė 

nuobauda gali būti skiriama pakartotinai. 
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116. Prieš skirdamas drausminę nuobaudą, direktorius turi raštu pareikalauti, kad darbuotojas 

per vieną darbo dieną nuo darbdavio pareikalavimo pasiaiškintų raštu dėl darbo drausmės 

pažeidimo. 

117. Jei per vieną darbo dieną nuo direktoriaus pareikalavimo pasiaiškinti darbuotojas be 

svarbių priežasčių nepateikia pasiaiškinimo ar atsisako pasirašytinai susipažinti su įsakymu dėl 

nuobaudos skyrimo, drausminė nuobauda skiriama ir be pasiaiškinimo. 

118. Drausminė nuobauda skiriama darbdavio įsakymu, o darbuotojui apie tai pranešama ne 

vėliau, kaip kitą darbo dieną. Ligos ir kasmetinių atostogų laikotarpiai į šį terminą neįskaitomi. 

119. Drausminės nuobaudos skyrimo ir galiojimo terminus, apskundimo tvarką bei 

panaikinimo sąlygas nustato Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas. 

 

XV. TELEFONŲ NAUDOJIMAS 

 

120. Fiksuoto ryšio telefonas naudojamas tik darbo reikalams. Juo naudojamasi nuo 7.00 val. 

ryto iki 17.30 val. vakaro. 

121. Savaitinės grupės darbuotojai darbo reikalams naudoja mobilųjį telefoną, 

vadovaudamiesi lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu patvirtinta Širvintų lopšelio-darželio 

„Boružėlė“ mobiliojo ryšio telefono naudojimo tvarka. 

 

XVI. DOKUMENTŲ PASIRAŠYMAS 

 

122. Lopšelio-darželio direktorius, o jam nesant (dėl ligos, komandiruotės, atostogų) jį 

pavaduojantis asmuo, pasirašo įsakymus, kitus vidaus dokumentus bei kitoms institucijoms, 

įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir piliečiams siunčiamus dokumentus. 

123. Finansinius dokumentus pasirašo lopšelio-darželio direktorius arba jį pavaduojantis 

parašo teisę turintis asmuo ir vyriausiasis buhalteris. Ant finansinės atskaitomybės dokumentų 

dedamas lopšelio-darželio antspaudas. 

124. Įsakymus, ataskaitas, kitus dokumentus gali ruošti ir direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, ūkvedys, administratorius, kurie apie dokumento rengimą pažymi dokumentų rengimo 

taisyklėse nustatyta tvarka, tačiau dokumentą pasirašo lopšelio-darželio direktorius. 

 

XVII. ANTSPAUDO PANAUDOJIMAS 

 

125. Lopšelis-darželis yra juridinis asmuo ir turi apvalų įstaigos antspaudą.  

126. Už antspaudo saugojimą atsakingas lopšelio-darželio direktorius. 

127. Antspaudas saugojamas seife ir naudojamas teisės aktų nustatyta tvarka. 
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128. Lopšelio-darželio antspaudas dedamas ant lopšelio-darželio „Boružėlė“ finansinių 

dokumentų, sutarčių, įgaliojimų, dokumentų, kurie turi būti tvirtinami teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

XVIII.  LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 

 

129. Lopšelio-darželio direktorius leidžia įsakymus veiklos, personalo, atostogų ir 

komandiruočių klausimais. 

130. Įsakymus pasirašo direktorius arba jį laikinai pavaduojantis asmuo. 

131. Lopšelio-darželio įsakymų projektus direktoriaus pavedimu ruošia įstaigos 

administratorius, jam nesant, kitas direktoriaus įsakymu įpareigotas asmuo. 

132. Pasirašytus lopšelio-darželio įsakymus registruoja įstaigos administratorius. 

133. Lopšelio-darželio įsakymų originalai saugomi atitinkamose bylose pagal įstaigos 

dokumentacijos planą. 

134. Lopšelio-darželio įsakymų vykdymą kontroliuoja lopšelio-darželio direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, administratorius, ūkvedys, esant reikalui, kitas lopšelio-darželio direktoriaus 

paskirtas asmuo. 

 

XIX. VADOVO NURODYMŲ IR SPRENDIMŲ VYKDYMAS 

 

135. Nurodymus ar sprendimus lopšelio-darželio direktorius įformina įsakymais, 

rezoliucijomis, kitokia rašytine ar žodine forma. Lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktoriaus 

pavaduotojo ugdymui, ūkvedžio nurodymai ar sprendimai pateikiami žodžiu arba rezoliucijomis ant 

gaunamų dokumentų.  

136. Paskyrus daugiau kaip vieną vykdytoją, pirmasis rezoliucijoje nurodytas vykdytojas yra 

asmeniškai atsakingas už viso nurodymo vykdymo organizavimą. 

137. Atlikus užduotį, visi rezoliucijoje nurodyti asmenys turi susipažinti su vykdymo 

rezultatais. 

138. Rezoliucijoje nurodytų asmenų vengimas vykdyti nurodymus laikomas tarnybiniu 

(drausminiu) nusižengimu, apie ką atsakingas vykdytojas privalo informuoti rezoliuciją užrašiusį 

darbuotoją. 

139. Bet kuris vykdymui paruoštas raštas gali turėti ne daugiau kaip dvi rezoliucijas, kurių 

antroji gali papildyti ir sukonkretinti pirmąją. Šiuo atveju visa atsakomybė už dokumento vykdymą 

tenka antroje rezoliucijoje nurodytam atsakingam asmeniui. 
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XX. DOKUMENTŲ TVARKYMAS IR APSKAITA 

 

140. Lopšelio-darželio dokumentai tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais 

bei kitais norminiais aktais, Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktoriaus patvirtintu 

kalendorinių metų dokumentacijos planu. 

141. Lopšelyje-darželyje gaunamus dokumentus administratorius registruoja į registrus pagal 

metų dokumentacijos planą. 

142. Lopšelio-darželio elektroninio pašto adresu gaunamus laiškus administratorius 

atspausdina, užregistruoja ir jų gavimo dieną pateikia direktoriui ar jo pavaduotojui ugdymui. 

143. Lopšelio-darželio darbuotojai, tiesiogiai iš kitų institucijų ir organizacijų gavę lopšeliui-

darželiui adresuotus dokumentus, juos nedelsiant privalo perduoti asmeniui, atsakingam už 

dokumentų registravimą. 

144. Lopšelio-darželio darbuotojai, turintys asmeninį elektroninio pašto adresą, į šiuo paštu 

gautus laiškus ar kitokio pobūdžio pranešimus atsako asmeniškai, o kai jie pagal savo kompetenciją 

negali vienasmeniškai priimti sprendimo dėl atsakymo į elektroniniu paštu gautą laišką, apie tai 

privalo informuoti savo tiesioginį vadovą (direktoriaus pavaduotoją ugdymui, ūkvedį). 

145. Lopšelio-darželio direktorius arba jį pavaduojantis asmuo, susipažinęs su dokumentais, 

užrašo rezoliuciją, kurioje nurodo vykdytoją/us dokumente pateikto/ų klausimo/ų sprendimo 

būdą/us, užduoties vykdymo terminą ir grąžina dokumentą/us administratoriui. 

146. Administratorius tą pačią dieną šiuos dokumentus perduoda rezoliucijoje nurodytiems 

vykdytojams. Jei nurodymą turi vykdyti keli vykdytojai, pirmajam vykdytojui atiduodamas 

dokumento originalas, kitiems vykdytojams – dokumento/ų kopija/os. Jei dokumentai gauti iš 

steigėjo institucijos darbuotojų, vykdytojams perduodamos šių dokumentų kopijos, o originalai 

segami į atitinkamas bylas. 

147. Direktoriaus pasirašytus siunčiamus dokumentus administratorius registruoja, 

užrašydamas reikalingus indeksus, išsiunčia adresatams. Šių dokumentų antrus vizuotus 

egzempliorius jis įsega į atitinkamą bylą. 

 

XXI. ARCHYVO TVARKYMAS 

 

148. Lopšelio-darželio laikino saugojimo bylos gali būti saugomos jų sudarymo vietose iki 

pasibaigs joms nustatytas saugojimo terminas. Ilgo saugojimo dokumentai turi būti perduodami į 

lopšelio-darželio archyvą. 

149. Lopšelio-darželio archyvą tvarko ir už jį atsako lopšelio-darželio administratorius arba 

kitas lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu įgaliotas asmuo. 
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150. Lopšelio-darželio archyvas tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Dokumentų 

ir archyvų įstatymu, Lietuvos  Vyriausiojo archyvaro, lopšelio-darželio direktoriaus įsakymais ir 

kitais teisės aktais. 

151. Saugomų dokumentų tinkamą priežiūrą, teisingą laikymą ir naudojimą, jų apskaitą, 

nuolatinio saugojimo dokumentų parengimą ilgalaikiam saugojimui organizuoja ir šias funkcijas 

vykdo lopšelio-darželio administratorius arba kitas, lopšelio-darželio direktoriaus paskirtas, asmuo. 

152. Lopšelio-darželio administratorius, lopšelio-darželio direktoriaus pavedimu, privalo 

teikti juridiniams ir fiziniams asmenims informaciją apie įstaigos archyvo fonduose saugomų 

dokumentų sudėtį ir turinį, rengti archyvo pažymėjimus, dokumentų kopijas ar išrašus, išduoti 

dokumentus. 

153. Naikinimui atrinkti dokumentai naikinami pagal Naikinti atrinktų dokumentų aktą, kuris 

derinamas su Širvintų rajono savivaldybės administracijos specialistu ir tvirtinamas lopšelio-

darželio direktoriaus. 

 

XXII. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS, SEMINARŲ IR KITŲ RENGINIŲ 

ORGANIZAVIMAS 

 

154. Lopšelio-darželio „Boružėlė“ darbuotojai privalo nuolat tobulinti savo kvalifikaciją, 

tobulinti pedagoginio darbo meistriškumą, mokėjimą naudotis informacinėmis technologijomis, 

gilinti žinias darbo įstatymų, saugos ir sveikatos, elektrosaugos, priešgaisrinės saugos, civilinės 

saugos srityse, dalyvauti lopšelyje-darželyje organizuojamuose mokymuose, seminaruose, 

renginiuose, nuolat gilinti savo žinias ir gebėjimus, dalyvauti įstaigoje vykdomame vidaus audite, 

ruošti ir įgyvendinti bei dalyvauti lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ vykdomuose projektuose, 

programose. 

155. Pedagogai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, 5 dienas per 

metus turi kelti kvalifikaciją, dalyvauti kursuose, seminaruose, mokymuose. 

156. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminarai, kursai gali būti apmokami pagal 

einamųjų metų patvirtintą lopšelio-darželio biudžeto sąmatą, pateikus būtinus dokumentus (prašymą 

lopšelio-darželio direktoriui, kvalifikacijos tobulinimo institucijos išrašytą sąskaitą faktūrą).  

157. Vadovaujantis Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 

atestacijos nuostatais, lopšelio-darželio pedagogams suteikta teisė numatyta tvarka atestuotis savo 

veiklos srityje. 

158. Už renginių ugdytiniams, seminarų, konferencijų ir kitų renginių pedagogams 

organizavimą, jų darbotvarkę, reglamentą, laiką, vietą, kviečiamus asmenis, svečius yra atsakingas/i 

renginį organizuojantis/ys lopšelio-darželio darbuotojas/ai, gavęs/ę rašytinį direktoriaus leidimą. Šie 

renginiai nelaikomi darbuotojo viršvalandžiais. 
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159. Ugdytinius į ekskursijas ir kitus ne lopšelyje-darželyje esančius renginius lopšelio-

darželio darbuotojai organizuoja vadovaudamiesi Vaikų turizmo renginių (ekskursijų, išvykų, žygių 

ir kt.) organizavimo tvarka.  

 

XXIII. DARBUOTOJŲ ELGESYS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ ATVEJAIS 

 

160. Įvykus nelaimingam atsitikimui įstaigoje, darbuotojai privalo nedelsiant pranešti 

lopšelio-darželio vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, kreiptis į dietistą, artimiausią gydymo įstaigą 

arba iškviesti greitąją medicininę pagalbą ir iki tyrimo pradžios išsaugoti įvykio vietą tokią, kokia 

buvo nelaimingo atsitikimo metu, jeigu tai nekelia pavojaus kitų darbuotojų gyvybei. 

161. Įvykus nelaimingam atsitikimui pakeliui į darbą arba iš darbo, reikia nedelsiant pačiam 

arba per kitus asmenis pranešti lopšelio-darželio direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui apie 

nelaimingą atsitikimą ir jo aplinkybes. 

162. Kilus gaisrui, kviesti ugniagesius, pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis gesinti 

gaisrą, nedelsiant informuoti vadovą ar jo įgaliotą asmenį, kilus sveikatos arba gyvybės pavojui, 

išeiti iš pavojingos zonos pagal lopšelio-darželio „Boružėlė“ sudarytą evakuacijos planą.  

163. Visi darbuotojai turi mokėti naudotis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis. 

164. Įvykus avarijai darbo vietoje, išeiti iš pavojingos zonos ir nedelsiant informuoti 

lopšelio-darželio direktorių arba jo įgaliotą asmenį. 

165. Įstaigos plėšimo arba teroro akto lopšelyje-darželyje metu darbuotojai privalo: 

165.1. Prisiminti, kad vaiko, suaugusio žmogaus gyvybė svarbesnė už materialinį turtą. 

165.2. Nesiginčyti su užpuoliku, stengtis elgtis ramiai. 

165.3. Įsitikinus, kad užpuolikas/ai pasišalino, pranešti policijai. 

 

XXIV. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS, PILIEČIŲ APTARNAVIMAS, JŲ PRAŠYMŲ IR 

SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS IR INTERESANTŲ PRIĖMIMAS 

 

166. Visuomenės informavimu apie lopšelio-darželio „Boružėlė“ veiklą ir jo įvaizdžio 

formavimu rūpinasi direktorius. Jis atsakingas už informacijos apie lopšelio-darželio „Boružėlė“ 

veiklą teikimą žiniasklaidai, lopšelio-darželio steigėjui. 

167. Lopšelio-darželio bendruomenės nariai ir kiti asmenys priimami lopšelio-darželio 

direktoriaus darbo valandomis. 

168. Tėvų prašymai dėl vaikų priėmimo į lopšelį-darželį vykdomi centralizuotai, 

vadovaujantis Vaikų priėmimo į Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir  

priešmokyklinio ugdymo bei mišraus amžiaus vaikų grupes tvarkos aprašu. 

169. Interesantus pagal funkcijų pasiskirstymą priima ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

buhalteris, pedagogai, grupių auklėtojos. 
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170. Lopšelio-darželio darbuotojai, bendraudami su interesantais, turi  būti jiems dėmesingi, 

mandagūs, atidūs ir, išsiaiškinus interesantų tikslus bei pageidavimus, jiems padėti. Tuo atveju, jei 

darbuotojas negali išspręsti interesanto problemos, jis turi nurodyti kitą lopšelio-darželio 

darbuotoją, kuris gali padėti išspręsti problemą. 

 

XXV. VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ ĮFORMINIMAS 

 

171. Vidaus ir darbo tvarkos taisyklės, jų pakeitimai, papildymai įforminami vadovaujantis 

dokumentų rengimo taisyklėmis, visi lapai sunumeruojami. 

 

XXVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

172. Šios vidaus ir darbo tvarkos taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos. 

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

keičiant lopšelio-darželio „Boružėlė“ darbo organizavimą ar jį reorganizuojant. 

174. Šių vidaus ir darbo tvarkos taisyklių laikymasis yra darbo drausmės sudėtinė dalis. 

175. Su šiomis vidaus ir darbo tvarkos taisyklėmis ir jų pakeitimais visi lopšelio-darželio 

darbuotojai supažindinami pasirašytinai. 

 
 
 

________________________________________ 

 

 


