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МАЙЕIКIU MUZIEJAUS
VIDAUS DARBO TYARKOS TAISYKLЁS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Maйeikir4 muziejaus (toliau - Muziejaus) vidaus darbo tvarkos tаisуklёs (toliau - Taisykles)
nustato Muziejaus ir jo struktfiriniц padaliniq: Raýytojos Satrijos Raganos memorialinio
muziejaus, Viеkýпiц muziejц: Viеkýпiц чаistiпёs muziejaus, Lietuvos aviacijos pradininko
А. Griýkeviёiaus muziejaus vidaus darbo tvarkE. Таisуklёs reguliuoja dаrЬuоtоjц, dirЬапёiц
pagal dаrЬо sutartis (toliau - darbuotojai), darbo tvarkos reikalavimus. Siomis Таisуklёmis
siekiama dary{i itakq dаrЬuоtоjц elgesiui, kad gеrёtц jц ir visuomenes santykiai.

2. Taisykliq nuostatos taikomos tiek, kiek ýiq darbo sапtуkiц nereglamentuoja Lietuvos
Respublikos darbo kodeksas (toliau - Darbo kodeksas), DаrЬuоtоjц saugos ir sveikatos

istatymas, kiti lstatymai, Lietuvos Respublikos VуriаusуЬёs nutarimai ir kiti poistatyminiai

tеisёs aktai.

3. DаrЬuоtоjц pareigas reglamentuoja dаrЬо sutartis, раrеigуЬёs apraýlTnas, saugos darbe

instrukcijos, Muziejaus etikos kodeksas, Muziejaus asmens duоmепц tvarýmo tаisуklёs ir
ýios Таisуklёs.

4. Таisуklёs galioja nuo jц patvirtinimo dienos. Jц laiý,tis privalo visi Muziejaus darbuotojai.

5. Su Таisуklёmis darbuotojai supaйindinami pasiraýy,tinai, Таisуklёs skelbiamos Muziejaus
internetinej е sчеtаiпёj е

6. Muziejuje veikia Darbo taryba, kuri atstovauja darbuotojus, gina jц profesines, darbo,

ekonomines ir socialines teises bei atstovauja dаrЬuоtоjц interesus.

7. Uй Taisykliц lgyvendinim4 atsako Muziejaus direktorius.

II SKYRIUS
DARBUOTOJU РRIЁМIМО I DARBAIR ATLEIDIMO ТYАRКА

Darbuotojai i darba priimami Muziejaus direktoriaus isakymu, о рriёmimо i darb4

dokumentus iformina darbuotojas, tvarkantis Muziejaus personalo klausimus.
Darbo sutartis уrа darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas isipareigoja dirbti
tam tikros profesijos, sресiаlуЬёs, kvalifikacijos dаrЬ4 eiti tam tikTas pareigas paklusdamas

Muziejuje nustatltai darbo tvarkai, о Muziejaus direktorius lsipareigoja suteikti darbuotojui

sutartyje nustatyt4 darb4, mоkёti darbuotojui sutart4 darbo йmokesti ir uйtikrinti darbo

s4lygas, nustatytas darbo istatymuose, kituose norminiuose aktuose ir ýаliц susitarimu.

10. Sudarant darbo sutarti, ýаliц susitarimu gali buti susitariama dёl iýbandymo. Iýbandymas gali

buti nustatomas siekiant patikrinti, ar darbuotojas tinka jam pavestam darbui, taip pat

рrаdеdапёiаm dirbti pageidaujant patikrinti, аr darbas jam tinka. Iýbandymo s4lyga nurodoma

darbo sutartyje. Реr iýbandymo laikotarp| darbuotojui taikomi visi darbo istatymai, ýiц

8.

9.



taisykliц reikalavimai. Iýbandymo laikotarpis negali ЬUti ilgesnis kaip trys mёпеsiаi. I

iýbandymo laikotarp!nelskaitomi laikotarpiai, kai darbuotojas nebuvo darbe.

ll.Prieý lsidarbinant, asmuo privalo pateikti: praýym4 dёl рriёmimо idarbE; gyvenimo

apraýym4; paso аrЬа asmens tараtуЬёs kоrtеlёs koprjE; sveikatos brlklg раtчirtiпапёi4
medicining рйуmq. dokumentr4 apie iýsilavinim4 kopijas; kvaliГrkacijos tobulinimo

раZуmеjimц ir kitr4 dоkumепtц kopijas; turintys negali4, neigalaus asmens райуmёjimо
koprj+; auginantys vaik4 (-us) iki 18 mеtц - vaiko gimimo liudijimo koptj+; auginantys

пеigаlц vaik4, vaiko negali4 раtчirtiпапёiо dokumento koprja; iýtuokos liudijim4
(darbuotojas, kuris vienas augina vaik4 iki 14 mеtц); kаriпёs iskaitos dokumentus.

12. Sudarant darbo sutarti su darbuotoju, jis supaйindinamas su bПsimo darbo sElygomis, ýiomis

Taisyklemis, раrеigуЬёs арrаýуmu, dаrЬц ir рriеýgаisriпёs saugos reikalavimais, kitais

Muziej uj е galioj апёiаis aktai s, rе glamentuoj апёiаi s j о darb4.

lЗ. Direktoriaus |sakymu iforminama darbo sutartis dviem egzemplioriais, iý kuriц vienas

paliekamas saugoti Muziejuje, о antrasis |teikiamas darbuotojui.

14. Direktorius аr darbuotojas turi teisg nutraukti darbo sutart! pagal Lietuvos Respublikos

lstаtуmц ir kitц tеisёs аktц nustatyt4 tvark4.

15. Darbuotojas prieý nutraukdamas darbo sutart|, privalo atsiskaityti su Muziejumi.

[forminamas aktas, kuriame nurodoma:

15.1. kokias jam skirtas daTbo priemones, inventoriq reikia grфiпti, atsiskaitYi uZ jam

раtikёtаs materialines vertybes;

15.2. perduodamos bylos, uй kuriц sudarym4 darbuotojas atsakingas. Bylr4 pavadinimai

nurodomi pagal Muziejaus direktoriaus patvirtint4 dokumentacijos planQ; nurodomas

byloje еsапёiц 1арц skaiёius; lapai turi btiti numeruoti;

15.3. keiёiantis materialiai atsakingiems asmenims, turi buti inventorizuojama turto dalis,

perduodama vieno materialiai atsakingo asmens kitam atsakingam asmeniui фаgаl
rеikаlq perdavimo ir рriёmimо dienos bflklg);

15.4.jeigu pareigas perduodantis darbuotojas dёl objektyviц рriейаsёiц palieka nebaigtus

darbus, реrimапёiаm darbuotojui ýiuos darbus jis perduoda dall,vaujant padalinio

vadovui.

III SKYRIUS
DARBUOTOJU ТЕISЁS IR PAREIGOS

16. Muziejaus darbuotojai turi teisg:

16.1. gauti |stаtуmц ir kitц tеisёs аktц nustaýt4 dаrЬо uйmоkеsti;

16.2. naudotis Lietuvos Respublikos istафmц ir kitц tеisёs аktц nustatl,tomis чisц rПýiq

sосiаliпёmis garantij omis;

1б.3. dalyvauti Lietuvos muziejц asociacijos ir Lietuvos savivaldybiц muziеjц bendrijos

veikloje;
16.4. buti profesiniц sфuпgц, organizacijц ar susivienijimц nariu, taip pat politiniц раrtijц ar

organizacijц nariu, ne darbo metu dalyvauti politineje veikloje;

16.5. ginti райеistаs savo teises аr tеisёtus interesus;

16.6. dalyvauti Muziejuje konkurso budu rепkаmц darbuotojц atrankoje;

1б.7. informuoti Muziejaus direktoritl apie dаrЬuоtоjц nuopelnus, prasiйengimus;



16.8. reikalauti tiпkаmц darbo sqlуgч, darbo рriеmопiц kokybiýkam darbui atlikti;

16.9. gal.rrs Muziejaus direktoriaus at tiesioginio vadovo nurodym4 atlikti Lietuvos

Respublikos tеisёs аktц reikalavimams prieýtaraujanёius (пеtеisёfus) veiksmus,

atsisakyti vykdyti tokius veiksmus, raýtu paaiýkinant atsisakymo vykdl,ti nurodym4

mоtуиls;
16.10. kelti savo kvalifikacijq:

16.10.1. dalyvauti konferencijose, seminaruose, Muziejaus rengiamose ekspedicijose;

16.10.2, naudotis naujausia informacija bei leidiniais Muziejuje ir й jo riЬц (archyvai,

bibliotekos, universitetai).

1 7. Darbuotojai privalo:
17.1 .dirbti dorai ir sфiningai, laikytis vidaus darbo tvarkos, darbo drаusmёs (nustatytos darbo

laiko trйmеs) reikalavimц, vis4 dаrЬо laik4 skirti naýiam darbui, neйsiimti paýaline

veikla darbo metu;

17.2. pavest4 darbE atlikti kvalifikuotai, laiku ir kokybiýkai, vykdyti раrеigуЬiц apraýymuose

nurodytas funkcijas ir reikalavimus, taip pat Muziejaus direktoriaus аr tiesioginio vadovo

tеisёtus pavedimus (йodinius nurodymus), patvarkymus, susijusius su dаrЬiпiц funkcijц

фаrеigц) atlikimu, kad bПtrl uZtikrintas tinkamas Muziejaus darbo organizavimas;

17.3. savo elgesiu ir kitai bUdais neйeminti Muziejaus vardo;

|7.4.\aikytis dаrЬuоtоjч saugos ir sveikatos bei рriеýgаisriпёs saugos instrukcijr4 reikalavimц;

17.5. gerbti Muziejaus dаrЬuоtоjц, lапkУоjц ir kitq аsmепч privatum4;

17.6. atlikdami savo tiesiogines pareigas laikYis dokumentц rengimo ir iforminimo
reikalavimц;

|7.7.\aikyis visuotinai рriimtц elgesio поппч, dalykiýkц tarpusavio santykir4 reikalavimц,
pagarbos йmоgui, darbo etikos ir kalbos kulturos rеikаlачimц, buti раkапёiu ir
dёmеsiпgu besikreipiantiems ! Мuziеjц asmenims ir kolegoms;

17.8. saugoti informacij4, kuri Muziejaus darbuotojui раtikёtа tvarkyti, j4 naudoti tik pagal

paskirti atliekant tiesiogines funkcijas, jos neatskleisti, neprarasti ir neperduoti

asmenims, ne|galiotiems jos tvarklti. Muziejaus darbuotojai, райеidg ýias nuostatas,

atsako Lietuvos Respublikos !stаýтпц, kitц tеisёs аktц ir vidaus administravimo

dokumentuo se nustatyta tvarka;

17.9. stеЬёti |stаtуmц ir kitц tеisёs аktц, susijusiц su jц раrеigц atlikimu, pakeitimus;

17.10. ginti tеisёtus Muziejaus interesus;

17.II. tausoti Muziejaus turt4, tinkamai tvarkYi ir рriйi[rёti darbo viet4;

|7,|2. susirgus nedelsiant kreiptis !medicinos !staig4;
|7.|З. kas 2 metus, pagal Muziejaus direktoriaus patvirtin4 dаrЬuоtоjц sveikatos tikrinimo

graГrk4, tikTintis sveikat4 ;

1,7.14. informuoti tiesiogini vadov4 apie пеgаlёjimЕ atvykti ! darb4 аrЬа чёlачim4;

|7.I5. periodiýkai sekti aktuali4 Muziejaus informacij4 internete, adresu:

1 8. Darbuotojams draudйiama:

18.1. pavesti savo pareigas atlikti kitam darbuotojui;

18.2.kelti neteisёtus reikalavimus pavaldiems darbuotojams arba skirti jiems пеkопkrеёius,

netikslius, neaiýkius аr su jц pareigomis nesusijusius reikalavimus;



18.3. naudotis Muziejaus turtu ne darbo reikalams;

18.4. naudoti darbo 1aik4 ir galimybes ne darbo tikslams, politinei ar visuomeninei veiklai;

1S.5. vykdyti pareigas ir pavedimus, kai susidaro kопfliktiпё situacija del чiеýфц ir рriчаёiц
intere sц ne suderinamumo ;

18.6. чёluоti I darbE, апksёiаu nustatyto laiko palikti darbo viet4 аr kitaip райеidiпёti darbo

drausmg;

18.7. atvykti ! darb4 nedarbingam (dёl ligos, neblaiviam, apsvaigusiam nuo паrkоtiпiц аr

toksiniq mеdйiаgц);

18.8. savo iniciatyva pirkti, isigyti darbo priemones, sudaryti sutartis dёl раslаugч ar

iýmоkёjimц ir kt.;

18.9. laikyi darbo vietoje alkoholinius gёrimus, narkotines, toksines, greitai

йsiliepsnojanёias bei kitokias, pavojingas sveikatai ir Muziejaus turtui, mеdйiаgаs;

18.10. !йeidineti аr йеmiпti kolegas ir lankytojus, naudoti prieý juos fizing jeg4;

18.1 1. grasinti еiпаmц раrеigц suteiktais lgaliojimais;
18.12. darbo laiku uZsirakinti darbo patalpose (kabinete), palikti darbo vietE lапkуtоjц

рriёmimо valandomis arba kitu metu, nesuderinus su tiesioginiu vadovu;

18.13. darbo telefonu, darbo elektroninio paýto adresu, faksu skelbti informacij4, kuri уrа
nesusijusi su tiesioginёmis pareigomis ir Muziejaus veikla; skelbti vieýai (internete,

spaudoje ir pan.) darbo telefono numer!, fakso numeri, darbo elektroninio paýto

adresE veiklai, nesusijusiai su Muziejaus veikla ir tiesioginёmis darbuotojo

pareigomis;

18.14. darbuotojui priklausant! Muziejaus apsaugos kod4 pasakyti kitiems Muziejaus

darbuotojams.

IV SKYRIUS
DARBO IR POILSIO LAIKAS

19. Darbo ir poilsio laikas Muziejuje nustatomas vadovaujantis Darbo kodeksu ir Lietuvos

Respublikos VуriаusуЬёs nutarimu ,,Dёl dаrЬо laiko nustatymo чаlstуЬёs ir sачiчаldуЬiц

imопёsе, lstaigose ir оr gжizacij ose".

20. Muziejuje ir jo strukturiniuose padaliniuose dirbantiems darbuotojams nustatyta репkiц
darbo diепц sачаitё su dviem poilsio dienomis.

21. Muziejaus ir jo strukturiniц padaliniц darbuotojams nustatytas ýis darbo ir poilsio laikas:

21.1. Administracijos, раdаliпiц чаdочц, muziejininkц ir pagalbinio personalo darbo laikas:

pirmadieni, antradien!, treёiadieni, ketvirtadien!nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadien!

- nuo 8.00-15.45 val., рiеtц pertrauka - nuo 12.00 val. iki 12.45 val. Poilsio dienos:

ýeýtadienis ir sekmadienis ;

21.2.Mйeikir1 muziejaus ekspozicijц lankymo laikas lankytojams: antradien!, trеёiаdiепi,

ketvirиdieni, penktadieninuo 10.00 val. iki 18.00 val., ýeýtadieninuo 10.00 val. iki 17.00

val. Poilsio dienos: sekmadienis ir pirmadienis. Darbuotojai aptarnaujantys lankltojus
dirba pagal Muziej aus direktoriaus patvirtint4 darbo grafi k4.

21.3. Viеkýпiц чаistiпёs ir Lietuvos aviacijos pradininko А. Griýkeviёiaus muziеjц

ekspozicijц lankymo laikas lankYojams: antradien!, trеёiаdiеп!, ketvirtadieni,
penktadieni nuo 9.00 val. iki 17.00 val., ýeýtadieni nuo 9.00 val. iki 16.00 val. Poilsio



dienos: sekmadienis, pirmadienis. Darbuotojai aptarnaujantys lankytojus dirba pagal

Muziejaus direktoriaus patvirtintE darbo grafik4.

21.4. Raýytojos Satrijos Raganos memorialinio muziejaus lankymo laikas lankYojams:
antradieni, trеёiаdiепi, ketvirtadien!, penktadieni nuo 9.00 iki 17.00 val., ýeýtadieф nuo

9.00 val. iki 16.00 val. Poilsio dienos: sekmadienis, pirmadienis. Darbuotojai
aptarnaujantys lankytojus dirba pagal Muziejaus direktoriaus patvirtint4 darbo grafik4.

22.Еksроziсiпёs sаlёs Muziejuose lankytojams atrakinamos likus 10 min. iki dаrЬо рrаdйiоs.
Likus iki darbo dienos pabaigos ne mайiаu kaip 15 min. lankytojai i ekspozicines sales

neileidйiami.
23. Muziejaus darbuotojams 10.00 val. ryto ir 15.00 val. dienos suteikiamas 15 min. poilsio

laikas.
24. Darbuotojai (sаliц рriйifirёtоjаi, ekskursijц vadovai) рiеtц pertraukos neturi, jr1 darbo laikas

1та reguliuojamas pagal jiems bfltinus darbo grafikus. Jiems suteikiama galimybe pietauti

dаrЬо laiku, kai ekspozicijoje пёrа lапkуtоjц. Рiеtц pertrauka |skaitoma I darbo 1aik4.

25. Eiline darbo sачаitё yra nuo pirmadienio iki penktadienio, t. у. 5 darbo dienos, iý viso 40 val.

реr savaitg. Рiеtц pertrauka i darbo 1aik4 neiskaitoma. Darbuotojц gali bfrti papraýyta dirbti
daugiau nei nustatyta. Tuo atveju darbuotojams bus atlyginta uй vis4 virývalandini darb4

аrЬа suteikta papildoma poilsio diena.

Visiems Muziejaus darbuotojams valstybiniц ýчепёiц diепц iýчаkаrёsе darbo laikas
sutrumpinamas чiепа valanda. Sчепёiц dienr4 iýчаkаrёsе darbo dienos trukmё sutrumpinama
viena valanda, iýskyrus pagal sutrumpintq darbo laiko поrm4 dirЬапёius darbuotojus.

26. Pasibaigus darbui visi darbuotojai privalo iýeiti iý раtаlрц. Pasilikti ро darbo galimatik gavus

direktoriaus leidim4. Paskutinis iýeinantysis privalo liuneti Muziejaus apsaugos sistemq.

27.DarЫotojai, iývykdami darbo tikslais, turi apie tai informuoti tiesiogin! vadovq ir nurodyti

iýlykimo tikslq bei trukmg. Nоrёdаmi iývykti ne darbo tikslais, darbuotojai turi gauti

tiesioginio vadovo sutikim4. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti аrЬа visai negalintys

atvykti i darb4, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesiogini vadov4 ir nurodyti
чёlачimо аr neatvykimo prieйastis. Jeigu darbuotojai apie savo neatvykimq del tam tikrц

рriейаsёiц negali praneýti patys, tai gali padaryti kiti asmenys.

28. Muziejaus darbuotojams, auginantiems neigalцj!vaik4 iki aýtuoniolikos mеtц, du vaikus iki
dvylikos mеtц, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2|4 straipsniu, jц
praýymu suteikiama viena papildoma poilsio diena per menes! (аrЬа dviem valandomis реr
savaitg sutrumpinamas darbo laikas), о auginantiems tris ir daugiau vaikц iki dvylikos mеtц

- suteikiamos dvi dienos реr mёпеsi (аrЬа atitinkamai sutrumpinamas darbo laikas
keturiomis valandomis per savaitg), mokant darbuotojui jo vidutini darbo uйmokesti.

Muziejaus darbuotojas, pageidaujantis pasinaudoti ýia lengvata, ne чёliаu nei prieý tris darbo

dienas pateikia рrаýуm4 Muziejaus direktoriui, nurodydamas pasirenkamq lengvatos b[d4 ir
kalendorinio mёпеsiо dien4, kuri4 pageidauja pasinaudoti lengvata, kartu su рrаýуmu
pateikdamas toki4 teisg раtчirtiпапёius dokumentus - чаikц gimimo liudijimus, neigalumo

райуmеjimus аr pan, Apie numatom4 papildom4 poilsio dien4 turi bDti iý anksto praneýta

darbo laiko ар skaito s йiпiаrаýёius рildапёiаm Muziej aus darbuotoj ui.

29. VаlstуЬiпiц ýчепёiq dienomis visi Muziejaus darbuotojai nedirba:

29.1. sausio 1 d, Naujieji Metai



29.2. vаsаriо 16 d. Lietuvos Vаlstфёs atkurimo diena

29.3. kovo 11 d. Lietuvos NерriklаusоmуЬёs atktirimo diena

29.4. sekmadienis ir pirmadienis ýv. Velykos
29.5. gegйes l-oji Таrрtаutiпё darbo diena

29.6. gеgлLёs pirmasis sekmadienis Motinos diena

29.'7.Ъirйeliopirmasissekmadienis Тёчоdiепа
29.8,ЫLе|iо24 d. Jопiпёs (Rasos)

29.9. liepos б d. Vаlstфёs (Lietuvos karaliaus Mindaugo karunavimo) diena

2g.IO. rugрjпёiо 15 d. ZоПпё _ ýчё. Меrgеlёs Marijos ёmimо i duпgч diena

29.||. lарkriёiо 1 d. Vёliпёs
29.12. gruodZio 24 d. Кiiёiоs
29.|З. gruodйio 25-26 d. ýv. Каlёdоs

ч SKYRIUS
KOMANDIRUOTЁS

30. DаrЬuоtоjц iývykimai iý darbo vietos nelaikomi komandiruote, jeigu vykstama i МаЙеikiц

rajone еsапёiаs istaigas, ar pas рriчаёius asmenis ir iýlykimai уrа susijg su tiesioginiu раrеigц
vykdymu, о iývykimo laikas nevirýija nustatyto dienos darbo laiko.

31. Iývykstantys darbuotojai iývykim4 йоdLitl suderina su savo tiesioginiu padalinio чаdоvu.

32. Iývykti i komandiruotg galima Muziejaus direktoriaus pavedimu аrЬа darbuotojo praýymu.

Siuntimas i komandiruotg |forminamas Muziej aus direktoriaus |sakymu.
33. [sakymas del kоmапdiruоtёs turi b[ti uйregistruotas ne чёliаu kaip prieý 1 dаrЬо dien4 iki

iývykimo I komandiruotg dienos.

34.Iýlaidos, susijusios su tаrпуЬiпёmis kоmапdiruоtёmis, apmokamos vadovaujantis Lietuvos

Respublikos VуriаusуЬёs nutarimu patvirtintomis ТаrпуЬiпiц kоmапdiruоёiц iýlаidц

арmоkёj imo Ьiudйеtiпёsе istaigose taisyklёmis.

YI SKYRIUS
ATOSTOGU SUTEIKIMO TVARKA

35. Darbuotojams suteikiamos Darbo kodekse numatytos аtоstоgц ruýуs :

1) kаsmеtiпёs;
2) tikslinёs;
3) pailgintos, papildomos.

З6.2. Per аtоstоgц laikotarpi darbuotojui paliekama dаrЬо vieta фareigos).
37. Atostogos suteikiamos darbuotojo praýymu ir lforminamos Muziejaus direktoriaus lsakymu.
38. Каsmеtiпёms atostogoms gauti darbuotojas rаýо рrаýуmQ, kuri turi suderinti su tiesioginiu

vadovu. Pagal suderintus praýymus darbuotojas tvarkantis Muziejaus personalo klausimus

sudaro аtоstоgц grafikE, kuri tvirtina Muziejaus direktorius.

39. Аtоstоgц grafikas turi bflti patvirtintas iki kovo 1 d.



40. Kiekvieno darbuotojo atostogos |forminamos atskiru Muziejaus direktoriaus isakymu pagal
patvirtint4 grafik4. Jeigu, pasikeitus aplinkybems, darbuotojas nori atostogauti ne pagal
patvirtint4 grаГrk4, ne чёliаu kaip рriеý 14 kalendoriniц dienq iki pageidaujamos аtоstоgц

рrаdйiоs dienos, darbuotojas turi raýyti Muziejaus direktoriui mоýwuоtЕ рrаýуm4 dёl
kasmetiniq atostogrl laiko pakeitimo. Рrаýуm4 reikia suderinti su tiesioginiu чаdочu.

41. Darbuotojams suteikiamos ne mайiаu kaip dvideýimt darbo dienr4 (eigu dirbama penkias
darbo dienas per savaitg) аrЬа ne mайiаu kaip dvideýimt keturiц darbo diепц (eigu dirbama
ýeýias darbo dienas реr savaitg) kаsmеtiпёs atostogos. Jeigu darbo diепц per savaitg skаiёius
yra mайеsпis аrЬа skirtingas, darbuotojui turi bflti suteiktos ne trumреsпёs kaip keturiц
sачаiёiц trйmёs atosto gos.
Atostogos skaiёiuojamos darbo dienomis. ýчепёit1 dienos i аtоstоgц trukmg
ne!skaiёiuojamos.

42. ýаliч susitarimu kаsmеtiпёs atostogos gali bПti suteikiamos dalimis, tаёiаu viena iý jц negali
bПti trumреsпё nei 10 darbo diепц.

43. Auginantiems vaik4 iki keturiolikos mеtц, kuris mokosi pagal prieýmoýklinio ugdymo,
pradinio ugdymo аr pagrindinio ugdymo programas, suteikiama ne mаZiаu kaip рusё darbo
dienos laisvo nuo darbo laiko реr metus pirmEie mokslo mеtц dien4, mokant darbuotojui jo
vidutini darbo йmokesti.

44. {sakymus dёl kasmetiniц atostogц suteikimo rengia darbuotojas tvarkantis Muziejaus
personalo klausimus. |sakymai dёl kasmetinir4 atostogt4 suteikimo iregistruojami ir jц kopijos

iteikiamos r,yr. buhalteriui ne чёliаu kaip prieý 7 darbo dienas iki аtоstоgц рrаdйiоs.
45. Nemokamos atostogos suteikiamos Darbo kodekso nustatytais atvejais ir tvarka. Jц trukme

negali b[ti ilgеsпё, nei nustatyta Darbo kodekse.
46. Darbuotojui, kuriam pagal Darbo kodeksE nepriklauso nemokamos atostogos, tаёiаu jis del

sчаrЬiц рriейаsёiц negali atvykti i darb4 ilgesniam nei dvi darbo dienos laikui (iýskyrus lig4
аr ýeimos nario slaug4), darbuotojo рrаýуmu, suderinus su padalinio чаdочu, Muziejaus
direktorius gali leisti neatvykti I darba. Neatvykimas I darb4 administracijos leidimu

iforminamas Muziejaus direktoriaus |sakymu. Uй isakyme nurodytas neatvykimo dienas

darbuotojui nemokamas darbo uйmokestis.

ЧII SKYRIUS
BENDRIEЛ VIDAUS DARBO TVARKOS REIKALAVIMAI

47.Mviejaus patalpose leidйiama rПkуti tik tam skirtose, specialiai parengtose ir райуmёtоsе
vietose. Kitose vietose, taip pat tаrпуЬiпёsе transporto рriеmопёsе, rukl,ti draudйiama.

48. Darbuotojams drаudйiаmа darbo metu buti neblaiviems аr apsvaigusiems nuo narkotiniq аr

toksinir4 mеdйiаgц, taip pat darbo vietoje vartoti alkoholinius gerimus bei narkotines, toksines
аr psichotropines mеdйiаgаs.

49. Darbuotojai neturi laikyti jokiц asmeniniц maisto рrоduktц ir gёrimц matomoje vietoje
Muziejaus lапkуtоjц ir kitl4 аsmепч aptarnavimo vietose ir vartoti maisto рrоdйtц ar gёrimr4

lankytojq ir kitц аsmепч aptarnavimo metu.

50. Darbuotojai turi uйtikrinti, kad jц darbo vietoje paýaliniai asmenys Ь[tц tik esant darbuotojui.
51. Darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transport4, elektros energij4

ir kitus materialinius Muziejaus iýteklius.



52. Muziejaus darbuotojai tarnybin| lengv4ji automobili privalo naudoti перайеisdаmi Lietuvos
Respublikos tеisёs аktц, Muziejaus direktoriaus isakymu patvirtinto Muziejaus tamybinio
lengvoj о automobilio naudoj imo taisykliц reikalavimr1.

5З. Muziejaus elektroniniais ryýiais, irenginiais, programine |ranga, biuro iranga,
kапсеliаriпёmis ir kitomis рriеmопёmis darbuotojai gali naudotis tik su dаrЬu susijusiais
tikslais.

54. Darbuotojams drаudйiаmа leisti paýaliniams asmenims naudotis Muziejaus elektroniniais

ryýiais, irenginiais, programine iranga, biuro iranga, kапсеliаriпёmis ir kitomis рriеmопёmis.
55. Коmрiutеriц, ryýiц technikos рriейiur4 bei remont4 ir taikomosios рrоgrаmiпёs lrangos

diegimq organizuoja ir ýiuos darbus atlieka tik atsakingas й tai Muziejaus darbuotojas.

56. Iýeidami iý dаrЬо ро darbo valandq Muziejaus darbuotojai privalo sutvarkl.ti savo darbo

viet4, iýjungti kompiuterius, ýviestuvus, kit4 elektros !rang4, uйdaryti langus, uйrakinti

kаЬiпеtц duris. Iýeinantis iý Muziejaus pastato paskutinis - privalo [jungti pastato apsaugos

signalizacij4.
57. Kiekvienas Muziejaus darbuotojas saugo ir asmeniýkai atsako uй jam раtikёtаs (duotas

naudotis darbo tikslais) materialines vertybes. Darbuotojai privalo atlyginti materialing йа14,

atsiradusi4 dёl turto netekimo аr jo чеrtёs sumайёjimо, sugadinimo (suZalojimo), mеdйiаgц

pereikvojimo, Ьаudq ir kompensaciniц iýmоkц, kurias Muziejus, kaip darbdavys, раtуrё dёl

Muziejaus darbuotojo kаltёs, iýlaidц, susidariusiц dёl sugadintr4 dаiktц, netinkamo

materialiniц чеrtуЬiц saugojimo, netinkamos mаtеriаliпiц аr piniginil4 чеrtуЬiц apskaitos. Uй
Muziejui padary.t4 materialing йа|qМuziеjаus darbuotojui tеisёs аktц nustatyta tvarka gali

buti taikoma mаtеriаliпё аtsаkоmуЬё.

VIII SKYRIUS
{PRANGOS IR IýVAIZDOS REIKALAVIMAI

58. Muziejaus darbuotojai turi bflti tvarkingos iývaizdos, jч арrапgа - ývari, dalykinio stiliaus.

59. Darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys lапkуtоjц ir kitц аsmепч, nedalyvaujantys

роsёdйiuоsе, komisijц ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu Muziejui arba jos

reprezentavimu, vien4 darbo dien4 per savaitg, t. у. penktadien| аrЬа prieý ýventing dienE,

gali deveti laisvalaikio stiliaus drabйius.
60. Muziejaus direktoriaus arba tiesioginio darbuotojo vadovo nuomone kurio nors darbuotojo

apranga ir iývaizda neatitinka ýiц Taisyklil+ 65 punkto rеikаlачimц, lpareigoja darbuotoj4

ateityje rengtis ir tvarkltis tinkamai.

IX SKYRIUS
ELGESIO REIKALAVIMAI

б1. Muziejuje turi buti vengiama triukýmo, palaikoma dalykine darbo atmosfera, darbuotojai turi
elgtis pagarbiai vieni su kitais:

61.1. kilusius klausimus, abejones, konfliktines situacijas aptarti ir sprgsti padalinio viduje,
prireikus - su Muziejaus direktoriumi;



61.2. nedelsiant ýalinti рriейаstis ir s4lygas, пеlеidйiапёiаs efekty,viai dirbti arba

apsunkinanёias поrmаlц darb4 ftonfliktai, оrgапizасiпёs technikos priemonitl gedimai,

ekstremalios situacijos ir kt.), nedelsiant praneýti apie tai administracijai;

61.3. bendraujant su lankytojais ir bendradarbiais bes4lygiýkai laikl,tis etikos principt1.

61.4.Muziejaus darbuotojai turi dёmеsiпgаi, mandagiai ir korektiýkai bendrauti su

lankyojais.
62. Iýsiaiýkinus lапkуtоjц tikslus bei pageidavimus, раdёti. Tuo atveju, jei darbuotojas

nekompetentingas, nurodfii darbuotoj Е, kuris iýsprgstц рrоЬlеm4.
63. Muziejaus darbuotojams drаudйiаmа reikýti negatyvi4 nuomong apie lankYojus ar kitus

asmenis jiems girdint. Laný.tojams girdint, darbuotojams drаudйiаmа арtаriпёti Muziejaus

vidaus problemas, audringai demonstruoti neigiamas emocij as.

64. Siekiant iývengti netikslaus йiniasklaidos аtstочц, чаlstуЬiпiц institucijц аr чisuоmепёs

informavimo atvejr4, rekomenduojama bet kuri4 informacij4, prieý jE pagarsinant,

patikslinti su Muziej aus administracij а.

65. Muziejaus darbuotojams darbo metu drаudйiжпа vartoti necenzПrinius Zodйius ir posakius,

laikyti йеmiпапёiо asmens garbg ir оrum4 turinio informacij4 dаrЬо vietoje.

х SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

66. Таisуklёs gali bПti kеiёiаmоs ir papildomos kеiёiапt darbo organizavimo tvark4,

reorganizuoj апt istai gq аr kеiёiапti s Lietuvo s Respubliko s istatymams.
67. Таisуklёs tvirtinamos Muziejaus direktoriaus isakymu ir isigalioja nuo jц patvirtinimo

dienos.

68. Nepageidaujantys dirbti Таisуklёsе nustatyta tvarka darbuotojai turi apie tai praneýti raýtu

Muziejaus direktoriui.


