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1. BENDROSIOS
AB Roki5kio ma5inq gamykla (toliau

NUOSTATOS

-

Bendrovd) darbo tvarkos taisykliq (toliau Taisykl6s) paskirtis - reglamentuoti darbuotojq darbo laik4 ir jo panaudojim4,
Bendrovds darbuotojq bendr4sias pareigas ir kitus su darbo tvarka susijusius klausimus.
1.2. Bendrove uZsiima veikla, nurodyta jos istatuose. Pagrindines Bendroves veiklos ruSys metalo dirbiniq, konstrukcijq, irengimq, maSinq gamyba ir kt. auk5diau nenurodyta
veikla, jei ji neprieStarauja bendroves veiklos tikslams irlar Lietuvos Respublikos

1.1.

istatymams.

darb4 priima ir atleidZia" darbo sutartis su jais sudaro, teises aktq,
reglamentuojandiq darbuotojq saug? ir sveikat4 bei darbo santykius, laikym4si uZtikrina
Bendrovds vadovas. Siame punkte nurodytq pareigq vykdymui Bendroves vadovas gali
igalioti kit4 asmeni.
1.4. [gyvendindami savo teises bei vykdydami savo pareigas, visi Bendroves darbuotojai
turi laikytis Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kiq teises aktq, reglamentuojandiq
darbo santykius, vykdyti Bendroves administracijos isakymus, potvarkius, nurodymus,
veikti ir dirbti sqZiningai, vadovautis teisingumo ir spiningumo principais.
1.5. Bendroves informacija Darbuotojams pateikiama Bendroves informaciniame stende

1.3. Darbuotojus

i

2. BENDROVES STRI]KTURA
2.1. Bendroves stnrktrfra patvirtinta imones Valdybos nutarimu. Valdybos protokolas Nr.
01/2018.
2.2. Bendroves administracijai priskiriamos Sios pareigybes: generalinis direktorius,
komercijos direktorius, gamybos direktorius, vyriausia finansininke, buhaltere,
administratore.
2.3. Bendroves vadovaujantys darbuotojai yra: generalinis direktorius, komercijos
direktorius, gamybos direktorius.
3. DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, DARBO SUTARTIES NUTRAT]KIMAS

i

3.1. Priimamas dirbti darbuotojas Bendrovei pateikia: praSynq priimti darb4, asmens
tapatybes korteles (paso) koprjA sveikatos bEklE patvirtinanti dokument4 i5silavinim4
patvirtinanti dokument4, banko s4skaitos numeri,
3.2.Darbtotojui yra iSduodami: patekimo Bendroves patalpas kortele. Tokiu atveju
darbuotojas ir Bendroves igaliotas asmuo pasira5o priemimo-perdavimo akt4, kuriame
muodomos darbuotojui perduotos priemones
3.3. Darbuotojui praradus (nesvarbu ar del savo kaltes, ar jos nesant) darbo priemones
privalo nedelsiant, bet nevdliau kaip per 24 val. informuoti apie tai atsaking4 Bendroves
darbuotoj4. Tokiu atveju darbuotojas, Bendrovei pareikalavus, turi atlyginti del to jos
patirtus nuostolius.
Bendroves patvirtintais darbo
3.4. Darbuotojas pasira5ytinai supaZindinamas
organizavimo standartais ir taikomais reikalavimais, kurie yra iSdest5rti darbo tvarkos
taisyklese ir kituose Bendroves vidaus dokumentuose.
3.5. Darbo sutartys sudaromos pagal Bendroves pateikt4 darbo sutarties formq. Visiems
darbuotojams nustatomas 3 (trijq) menesiq bandomasis laikotarpis, siekiant patikrinti, ar
darbuotojas tinka sulygtam darbui. Salys gali susitarti, kad bandomasis laikotarpis nebus
nustatl.tas.
3.6. Bendrove turi teisg bet kada, nesibaigus trijq menesiq bandomajam laikotarpiui, vertinti
darbuotojQ ir tuo atveju, kai jis nera tinkamas sulygtap darbui, sura5oma i5vada del
i5bandymo laikotarpio nepatenkintq rezultatq ir darbuotojui iteikiama kartu su ispejimu,
po 3 (trijr+) darbo dienq nuo ispejimo gavimo
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as, ne veliau kaip
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paskutines darbo dienos,
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isipareigoja atlikti darbq. materialiniq vertybiq, buhalterines apskaitos dokumentq ir
kitq dokumentq, kuriais darbuotojas disponuoja arba privalo disponuoti pagal uZimamas
pareigas, perdavim4. Materialiniq vertybiq bei darbq priemimas perdavimas
iteisinamas abiejq Saliq pasira5ytu perdavimo-priemimo aktu. Perduodamq darbq,
buhalterines apskaitos dokumentq ir kitq dokumentq s4ra54 isipareigoja parengti
Darbuotojas.
3.8. Nutraukus darbo sutarti, su Darbuotoju galutinai atsiskaitoma ne veliau kaip paskuting
jo darbo dien4, nebent atskiru raSytiniu susitarimu Salys susitartr4 kitaip.
4.

DARBO IR POILSIO LAIKAS

Darbo laikas ir darbo grafikai
4.l.Administracijos darbuotojams
darbuotojams dirbantiems nepamaininiu grafiku,
nustatltas darbo laikas pirmadieniais-penktadieniais nuo 8:00 val. iki 16:45 val.
AtsiZvelgiant tai, kad administracijos darbuotojq darbo laikas yra pastovus ir
nekintamas, n6ra sudaromi administracij os darbuotoj q darbo grafikai.
4.2. Pamainomis, slenkandiu darbo grafiku dirba Siq kategorijq darbuotojai: apsaugos
darbuotoj ai, gamybos darbuotoj ai.
4.3.Pamainomis dirbandiq darbuotojq darbo dienos (pamainos) trukme yra 8 val. iskaitant
pertraukas. Atskiru Bendroves vadovo isakymu pamainomis dirbantiems darbuotojams
gali bfti ivedama sumine darbo laiko apskaita. [vedus suming darbo laiko apskait4
taikomos isalqrme nustatSrtos darbo 1aik4 reglamentuoj andios nuostatos.
4.4.Pamarnomis, slenkandiu grafiku dirbandiq darbuotojq darbo grafikas nustatomas darbo
(pamainq) grafrke. Darbo graffte rengia tamybos vadovas, o tvirtina gen. direktorius.
Esant nenumatytoms aplinkybems darbo grafikas gali brlti keidiarnas likus 2 (dviem)
darbo dienoms iki jo isigaliojimo. Sudaryti darbo grafikai skelbiami Bendroves
informaciniuose stenduose arba supaZindinant darbuotoj4 telefonu ar sms Zinute ne
veliau kaip prie 7 (septynias) dienas iki darbo grafikq isigaliojimo.
4.5. Sudarant darbo grafikus turi bflti uZtikrinama kad kiekvienoje pamainoje dirbtq bent
vienas meistras.
4.6. Pradeti ir pabaigti darb4 kitu nei Taisyklese ar darbo grafike nurodytu laiku galima tik
gavus i5ankstini ra5ytini Bendroves vadovo ar jo igalioto asmens leidim4.
4.T.Darbttotojui ir darbdaviui susitarus, darbuotojo pra5ymu arba kitais Darbo kodekse
numatytais atvejais gali biiti nustat5rtas ne visas darbo laikas, sumaZinant savaites darbo
dienq skaidiq ar sutrumpinant darbo dien4 $amain4), arba darant ir vien4 ir kit4.
4.8. Vir5valandZiais laikomas Bendroves vadovo ar jo igalioto asmens ra5ti5ku nwodymu
dirbamas darbas po nustaQrhl darbo valandq esant darbuotojo sutikimui. Savavali5kas ar
savanori5kas, t. y. be darbdavio nurodymo, darbuotojo pasilikimas dirbti po nustat5rtq
darbo valandq yra nelaikomas vir5valandZiais. Be darbuotojo sutikimo Bendrovds
vadovas ar jo igaliotas asmuo skirti dirbti virsvalandinius darbus gali tik i5imtinais,
istatyme nurodyais atvej ais.

ir

i

Poilsio laikas
4.9. Poilsio laikas
tai laisvas nuo darbo laikas: pertrauka pailseti ir pavalgyti, paros,
savaites nepertraukiamasis poilsis, kasmetinis poilsio laikas (atostogos, Svendiq dienos).
4.10. Administracijos darbuotojams pietq pertrauka suteikiama nuo 12:00 val. iki 12:45 val.
Pamainomis, slenkandiu darbo grafiku dirbantys darbuotojai perhauka pailseti ir
pavalgyi naudojasi tokiu tarpusavyje suderintu grafiku, kad butq uZtikrintas
nepertraukiamas Bendroves darbas.
4.1 1. Pertrauka pavalgyti ir pailseti Gietq pertrauka), nepriklausomai nuo to, ar darbuotojas
ja pasinaudojo ar nepasinaudojo, i darbo laik4 neiskaitoma.
2. Darbuotojams suteikiamos fiziologines pertraukos. Parnainomis, slenkandiu darbo
grafiku dirbantys darbuotojai fiziologinemis ir specialiomis pertraukomis naudojasi
tokiu btdu, kad btq uftikrintas nepertraukiamas Bendroves darbas.

-
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4.13. Esant penkiq dienq darbo savaitei, poilsio dienos yra Se5tadienis ir sekmadienis, o
dirbantiems pagal darbo grafikus poilsio dienos gali btrti suteikiamos ir kitomis savaites
dienomis.
Atostogos ir kiti nebuvimo darbe atvejai
4.l4.Darbuotojams suteikiamq kasmetiniq atostogq trukme 20 darbo dienq, taip pat
papildomos ar prailgintos atostogos pagal Lietuvos Respublikos Darbo Kodekso
nustatyt4 tvark4.
4.15. Atostogos suteikiamos pagal atostogq grafikus arba Saliq susitarimu. Atostogq grafikus
sudaro
tvirtina Bendroves vadovas arba jo igaliotas asmuo, atsiZvelgdamas i
darbuotojq pra5ymus ir darbq apimtis, kiekvieniems ateinantiems kalendoriniams
metams ne veliau kaip iki einamqjq metq sausio 15 d. Sudarant atostogq grafikus,
atsiivelgiama darbuotojq pra5ymus suteilti kasmetines atostogas, pateiktus iki
einamqjq metq gruodZio L5 d. Atostogq grafikai sudaromi nepaieidiiant imperatyviose
teises normose nustat5rtos tvarkos. Su atostogq grafrku gali susipaZinti visi darbuotojai.
4.16. Darbuotojq pra5ymu atostogos gali buti suteikiamos dalimis, viena i5 kuriq negali buti
trumpesne kaip l0 darbo dienq.
4.77.Darbuotojas, pageidaujantis i5eiti atostogq kitu laiku nei nwodyta atostogq graffte,
arba norintis pasinaudoti dalimi atostogq, turi pateikti darbdaviui ra5ti5kq pra5ym4 bei
gauti darbuotojo, kuris turi patvirtinti leidim4 atostogauti.
4.18. Jei darbuotojas del svarbiq asmeniniq prieZasdiq negali atvykti darb4 ir jaro
reikalinga laisva diena, jis turi uZpildyti pra5ym4 ir suderinti tai su Bendroves vadovu ar
jo igaliotu asmeniu.
4.19. Administracijos leidimu darbuotojui laisva nuo darbo diena gali btrti suteikiama ne
daugiau kaip 2 karnrs per vienerius kalendorinius metus.
4.20.DeLHgos, nelaimingo atsitikimo ar kitr+ pateisinamq prieZasdiq darbuotojui neatvykus i
darb4, Bendroves vadovas arba jo igaliotas asmuo apie tai turi biiti informuotas telefonu
arba el. pa5to adresu t4 padiq dien4. Darbuotojui neinformavus Bendroves vadovo arba
jo igalioto asmens apie neatvykimo darb4 prieZastis ilgiau negu vienq dien4, tai
laikoma Siurk5diu darbuotojo darbo pareigq paZeidimu.
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5. DARBO UZMOKESTIS

fi

5.1. Apmokejimas
dafuq organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo
kodekso bei kiq teises aktq nuostatomis.
5.2.Darbo uZmokestis nustatomas darbo sutartyje susitariant del fiksuoto darbo uZmokesdio
arba nustatant fiksuot4 ir kintam4 darbo uZmokesdio dalis. Kintama darbo uimokesdio
dalis tokiu atveju apskaidiuojama pagal Bendroves darbo uimokesdio sistem4 arba darbo
sutartyj e nurodytu bEdu.
5.3.U2 vir5valandini darbX darbq nakti, poilsio
Svendiq dienomis mokama Darbo
kodekso nustatyta tvarka.
5.4. Konkrettis atskiry pareigybiq ir kvalifrkacijos darbuotojq darbo uZrnokesdio dydZiai
(minimalus
maksimalus), papildomo apmokejimo (priedq
priemokq) skyrimo
pagrindai ir tvarka, darbo uhnokesdio indeksavimo tvarka nurodomi darbo apmokejimo
sistemoje, su kuria Bendroves darbuotojai yra gupaZindinami pasira5ytinai.
5.5. Darbo uZmokestis darbuotojams i5mokamas 2 kartus per menesi: avansas mokamas iki
einamojo menesio 20 d.,likusi darbo uZrnokesdio dalis
kito menesio 15 d. Esant
ra5ytiniam darbuotojo pra5ymui, darbo uZmokestis mokamas kart4 per menesi.
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6. BENDzuEJI DARBO TVARKOS

REIKALAVIMAI

6.2.Darbtotojai privalo taupiai naudoti medZiagas, kanceliarines priemones, inventoriq,

4,?

tausoti baldus, patalpas, kit4 turtq pokalbiq fiksuoto ir mobilaus rySio telefonais 1aik4.
6.3. Darbuotojai turi imtis priemoniq, skubiam prieZasdiq
s4lygq, trukdandiq ar

apsunkinandiq normalq darb6 paSalinimui
administracrj e ir atitinkamas imones tarnybas.
6.4. Aptarnauj ant klientus, darbuotoj ui draudZiama:
6.4.1. rukyti;

ir

apie ivyki nedelsiant

informuoti

6.4.2. pertraukti kolegos bendravim4 su klientais;
6.4.3. kramfiti gum4;
6.4.4. gerti arba valgyti;
6.4.5. Sukuoti, daZSrtis ir pan.;
6.4.6. kalbetis telefonu asmeniniais reikalais, kai toje padioje patalpoje kolega bendrauja
su klientu.
6.2. Darbuotojas bendraudamas su klientais turi i5klausyti klient4 jo neperffaukineti, i5likti
mandagus net ir tuo atveju, jei klientas i5sako neigiamus atsiliepimus irlar kalba pakeltu
balso tonu.
6.3. Darbuotojas, gavgs klientq pretenzija irlar nusiskundimus, juos nedelsiant, net bet ne
veliau kaip per 24 val. Zodilit, ar elektroniniu pa5tu perduoda nagrineti vadovui ar jo
paskirtam Bendroves darbuotojui. Vadovas ar jo paskirtas Bendroves darbuotojas,
klientq pretenzijas bei nusiskundimus i5nagrineja ir i juos atsako ra5tu per 7 d.d. Kitus
darbuotojams i5kilusius klausimus irlar konfliktus tarp darbuotojq sprendZia tiesioginis
vadovas.
Naudoj imasis bendroves patalpomis

6.4. Darbovietes patalpos (toliau - Patalpos) atrakinamos 6:00 val. ir ufoakinamos 23:00 val.
Darbo vietose bei Bendroves patalpose turi b[ti vengiama nereikalingo tiukSmo,
nemaloniq maisto kuap,+.
6.5. Darbo metu darbuotojai turi deveti nustat5rtus reikalavimus atitinkandiqaptangq.
6.6. Prie pa5aliniq asmenq (klientq, lankytojq, partrreriq) darbuotojai negali sprgsti
tarpusavio konflikq, problemq, kritikuoti Bendroves vadovo sprendimq, pavedamq
vykdyti uZduodiq, aptarineti klientq, lankytojq, partrreriq.
6.7. Kiekvienas darbuotojas pavalggs turi uZtikrinti, kad virtuve bei joje esantys kiti baldai
(kriaukle, spinteles ir kt.), taip pat indai, btrtq paliekarrri Svarus ir tvarkingi.
6.8. Patalpose ir Bendrovei priklausandioje teritorijoje bet kuriuo paros metu (darbo ir
nedarbo metu) draudZiama vartoti alkoholinius gerimus, narkotines ar toksines
medZiagas bei bfti nuo Siq medZiagq apsvaigusiam.
6.9.Patalpose ir darbo vietoje rUhrti draudZiama. [mones patalpose ir jai priklausandioje
teritorijoje nustat5rtos riilqrmo vietos. Rfitqrti nepaZymetose vietose draudZiama.
6.10. Darbo metu negalima vartoti alkoholiniq gerimq, narkotiniq medZiagq. Darbuotojai i
darb4 turi atvykti blaivtis ir neapsvaigg nuo narkotiniq medZiagq.
6.11. Asmeninis darbuotojq transportas parkuojamas tik ta:n nustatlrtose vietose.
6.l2.Darbuotojai privalo taupyti elektros ir Siluming energijq nepalikti tiungtq elektros
prietaisq po darbo.
6.13. Darbuotojai turi laikytis elektros saugos reikalavimq : nepalikti be prieZir-uos iiungtq
virduliq, Sildytuvtl, kavos aparatq ir kt. prietaisq., nesinaudoti elekhos prietaisais su
neizoliuotais elektros laidais.
6.14. Transporto priemonemis imoneje teritorijoje galima vaiiuoti ne didesniu nei l0 km/tr
greidiq, uidarose patalpose 5km/h greidiu.
6.15. Kabineto raktus gali tureti tik tie darbuotojai, kurie betarpi5kai jame dirba. Perduoti
raktus kitiems asmenims draudZia:na i5skynrs atvejus, kada tai daryti nurodo padalinio
vadovas ar administracij os atstovai.
6.16. Vienas komplektas raktq nuo visq patalpq yra pas imones vadovo igaliota smeni.
eng leidimo draudZiama paSaliniams asmenims

uteriais, telefonais, faksais, kopijavimo ir

/4

6.18. Patalpos, seifai, kitas inventorius turi b[ti uZrakinti, kad imones informacija bUtq
neprieinama pa5aliniams asmenims. Tuo tikslu draudZiama paSaliniams asmenims leisti
likti patalpose vieniems.
6.19.Ui, Siq reikalavimq vykdyme atsako padaliniq, kuriems skirtos patalpos
administracineje zonoje vadovai.
Gamybos patalpos
6.11. Po darbo dienos kiekvienas darbuotojas privalo susiwarkyi savo darbo viet4 ir
nepalikti Siuk5liq irlar kitq nereikalingq daiktq.
6.12. Kiekvienas darbuotojas gamybos patalpose privalo laikyti ispejamqjq Zenklq,
nekalbeti mobiliuojutelefonu asmeniniais klausimais ilgiau nei 15 min. bei vykdyti kitus
nurodymus.
6.13. MedZiagos, Zaliavos, gaminiai, prekes ir kitos materialines verfybes laikomos tik
sandeliuose ar specialiai tam paruo5tose vietose. Kitose vietose (koridoriuose,
kabinetuose, persirengimo kambariuose ir k1.) nuolat sandeliuoti draudZiama.
6.14. Gamybinese patalpose turi b[ti gesinimo priemones, pirmosios pagalbos suteikimo
reikmenys.
elektros paskirstymo
6.15. DraudLiana uZkrauti praejimus prie gesinimo priemoniq
spintq.
6.16. Darbuotojai privalo lailcytis technologines drausmes, palaikyti 5var4 ir tvark4 darbo
vietoje.
6.17 .lrengimai bei mechanizmai naudojami tik pagal jq paskfuti.
6.18. Privaloma laik5rtis nustat5rtos materialiniq vertybiq ir dokumentq saugojimo tvarkos.
6.19. Darbuotojui draudZiama patiketi savo darb6 darbo priemones, pareigq vykdyme kitam
asmeniui ar atlikti darbus, nesusijusius su darbo uZduotimi.
6.20. fmones teritorijoje paSaliniams asmenims lankytis draudZiama. Jie gali lankytis tik
kartu su imones vadovais ar jq igaliotais asmenimis.
6.2l.Darbuotojai vykdo administracijos ir kontroliuojandiq valstybes istaigq pareigrlnq
teisetus reikalavimus.
6.22. Atostogq metu atlikti tiesiogines pareigas draudZiama, naudotis irengimais, iranga ar
kitomis gamybos priemondmis leidZiama tik gavus administracijos vadovq sutikim4.
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7.

KOMANDIRUOTES

7.1. Darbuotojai i komandiruotes siundiami Bendroves vadovo isalcymu.
dienpinigiai mokami teises aktq ir
7.2.Komandiruotes i5laidos kompensuojamos,
Darbdavio bei Darbuotoj o susitarimuose nustaQrta tvarka.
7.3. GriZus i5 komandiruotes per 2 dienas darbuotojas privalo pristatSrti visus iSlaidas
pagrindZiandius dokumentus Bendroves buhalterijai. Komandiruotes iSlaidos (iSskyrus
dienpinigius) turi b[ti pagristos juriding gali4 turindiais dokumentais.

o

s. RASTYEDYBA rR DOKUMENTU RENGTMAS
8.1. Visas Bendroves darbuotojq susira5inejimas vykdomas naudojant vienod4 dokumento
form4 ir logotip4. Darbuotojai bendraudami ra5tu privalo lailqrtis gramatikos ir raiybos
taisykliq bei nedaryti klaidq, lailqrtis dalyki5ko ra5ymo stiliaus.
8.2. Visi taisykliq pakeitimai irlar naujos taisykles darbuotojams susipaiinti, pateikiami
B endroves informaciniame stende
8.3. Gaunama korespondencija registruojama gautq dokumentq Zurnale, siundiama
korespondencij a - siundiamq dokumentq registracij os Zurnale.
9.
9. 1.

DARBO SAUGAIR SVEIKATA

Darbdavys isipareigoja:

/,/

9.I.1. Sudaryti saugias ir sveikas darbo s4lygas, kokybi5kai fu laiku instruktuoti
darbuotojus saugos ir sveikatos, priesgaisrines, civilines saugos klausimais,
kontroliuoti Siq taisykliq Zinojim4 ir laikym4si. Visi darbuotojai privalo laikytis
patvirtintq saugos ir sveikatos instrukcijq ir kituose teises aktuose numatytq saugos
darbe reikalavimq;

9.l.2.aprDpinti darbuotojus asmeninemis apsaugos priemonemis,
prarastas asmenines priemones keisti nauj omis;
9.1.3 . darbuotojams suteikti darbui reikalingus

susidevejusias,

ir

saugius sveikatai irankius bei
prietaisus, specialios paskirties drabuZius, asmenines ir kolektyvines saugos darbe
priemones;
9.1.4. informuoti uZ darbq saug4 atsaking4 darbuotoj4 apie Bendroveje
ivykusius
sunkius nelaimingus atsitikimus.
9.2.Darbuotoj as privalo :
9.2.7. saugoti savo sveikat4 ir nekenkti kitq darbuotojq sveikatai;
9.2.2. saugiai dirbti jiems pavest4 darb4;
9.2-3. tausoti darbo drabuZius, darbo avalyng, asmenines
kolektyvines saugos
priemones bei darbui reikalingus irankius ir priemones bei saugiai jais naudotis;
9.2.4.laikyti patvirtintq saugos ir sveikatos instrukcijq ir kituose teises aktuose ngmat5rtq
saugos darbe reikalavimq;
9.2.5. darbo priemones, mechanizmus naudoti grieitau laikantis naudojimosi instrukcijq;
9.2.6. nedelsiant, tqpadiq dien4, pranesti Bendroves vadovui arba jo
igaliotam asmeniui

ir

apie bet kokias aplinkybes, galindias tureti itakos atliekarnq darbq

saugos

reikalavimams, pastebetus sveikatai kenksmingus ir (ar) pavojingus veiksnius;
9'2.7' atliekant darbo funkcijas naudotis i5duotomis asmenines saugos priemonemis, t4
pa(:i4 darbo dienE pranesti Bendroves administracijai apie asmeninirl ,urgo,
priemoniq praradim4, sugadinim4 ar susidevejim4.
9.3. Darbuotojai turi teisg atsisa$rti dfubti, jeigu yra pavojus darbuotojq saugai ir sveikatai,
taip pat dirbti tuos darbus, kuriuos saugiai atlikti rre.u ap*okyti,lei neirengtos
kolektyvines apsaugos priemones ar pats neapr[pintas reikiamomis asmenines upsurrgos
priemonemis.
9.4. Darbuotojq interesams saugos ir sveikatos srityje atstovauja darbuotojq atstovai saugai
ir
darbuotoiq kolektyvo susirinkime. I5 darbuotoiq atstoinl
saugai
es skaidiaus darbdavio atstovr4 yra steigiamas darbuotoiq

sveikat
ir

ir
9.5' Darbuotojq saugos ir sveikatos komitetas veikl4 organizuoja vadovaudamasis
Darbuotojq saugos ir sveikatos bendraisiais nuostatais, ir Bendrov0s vadovo pawirtintais
Bendroves darbuotoiq saugos ir sveikatos komiteto nuostatais.
saugos

10.

ATSAKOMYBE UZ U,mnO pARErcu PAZETDIMUS

10.1. Darbo pareigq paZeidimas yra darbo pareigq nevykdymas arba netinkamas jq
r,ykdymas del darbuotojo kaltes.
10'2. Siq Taisykliq, pareiginiq nuostatq i, kitq Bendroves vidaus dokumentq reikalavimq
nesilaikymas ar nevykdymas, laikomas darbo pareigq paZeidimu
10.3. Siurk5diu darbo pareigq paZeidimu laikoma:
10.3.1. komerciniq ar technologiniq paslapdiq, Taisyklese nurodytos konfidencialios
informacijos atskleidimas (tydinis ar neatsargus) tretiesiems asmenims arba
praneSimas konkuruojandiai Bendrovei, Ziniasklaidai (spaudos, televizijos, radijo
atstovai), tretiesiems asmenims;
10.3.2. neatvykimas i darb4 vis4 darbo dien4 ar pamain4 be pateisinamos prieZasties;
10.3.3. pasirodymas neblaiviam
apsvaigusiam
narkotiniq, toksiniq ar
psichotropiniq rned:Ziagq darbo metq darbo vietde.
i3.4. atsisakymas tikrintis sveikat4, kai toks tikrinimas pagal darbo teises normas yra
privalomas;

ar

o

/"/

10.3.5.priekabiavimas del lyties a.r seksualinis priekabiavimas, diskriminacinio
pobfidZio veiksmai ar garbes ir orumo paieidimas kitq darbuotojq ar trediqjq asmenq
atZvilgiu darbo metu darbo vietoje;
10.3.6. tydia padaryta turtine Lala darbdaviui ar bandymas tydia padaryti jarn turtines
Lalos;
I0.3.7 . darbo metu ar darbo vietoje padaryti nusikaltimo po4rmiq tudnti veika;
10.3.8. saugos darbe reikalavimq paZeidimas del darbuotojo kaltes, kai del to suZalojami
vienas ar keli Bendroves darbuotojai;
10.3.9. necenziiriniq ZodZiq vartojimas Bendroves klientq, svediq, partneriq, darbuotojq
akivaizdoj e, jq iZeidinej imas, Zeminimas;
10.3.10. kiti nusiZengimai, kuriais Siurk5diai paieidZiama darbo tvarka irlar pareiginiq
nuo statq reikalavimai.
10.4. Nustadius bent vien4 Siurk5tq darbo pareigg paZeidim4 arba per dvylikos menesiq
laikotarpi nustadius du tokius padius darbo pareigq paZeidimus, darbuotojas gali bflti be
atskiro ispejimo atleidZiamas i5 darbo nemokant Siam darbuotojui iSeitines i5mokos.
Atleidimas i5 darbo nepaSalina darbuotojo, kuris darbo pareigq paZeidimu padare Zalos
darbdaviui, pareigos atlyginti darbdaviui padaryt4 Zal4.
1
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11.6. Technologiniai, projektiniai sprendimai, sukaupta gamybine-technologine patirtis,
sudaryi ar planuojami sudaryti sandoriai, Zinios apie buvusius, esamus bei btisimus
veiklos partnerius, tiekejus ir klientus bei pana5i komercineje veikloje naudinga ir vertg
turinti informacija, intelektines nuosavybes objektai (iSradimai, pramoninis dizain4s,
prekiq Zenklai), kol jie nera laisvai prieinami visuomenei, yra bendroves konfidenciali
informacija. I5samq Bendroves komerciniq paslapdiq sAraSQ tvirtina Bendroves valdyba.
11.7. Bendroves darbo uZmokesdio dydZiai bei Bendroves darbo ufrnokesdio sistemos yra
Bendroves komercine paslaptis.
1 1.8. Darbuotojai privalo saugoti Bendroves komercines paslaptis
konfidenciali4
jos
informacijE, neatskleisti
tretiesiems asmenims. Darbuotojo aplaidus elgesys su
Bendroves konfidencialia informacija, jos siuntimaS asmening elekhoninio paSto
deZutg ar kitas asmenines duomenq saugyklas, palikimas be prieZiflros yra gneLtu
draudZiamas. Jei darbuotojui tenka dfubti nuotoliniu btidu, darbuotojas turi uZtikrinti
tokiu btdu naudoj amos Bendroves konfidencialios informacij os apsaug4.
11.9. Su darbuotojais, kuriq darbiniq funkcijq atlikimui reikalinga naudoti Bendroves

ir

i

konfrdencialia informacija ar tokia informacija tampa Zinoma darbuotojui, gali btti

sudaroma konfidencialumo sutartis. Darbuotojai, SU kuriais ndra sudaryta
konfidencialumo sutartis, tadiau kuriems yra Zinoma ar tampa Linoma Bendroves
konfidenciali informacija, Sios informacijos bet kokiu atveju negali atskleisti jokiems
tretiesiems asmenims. PrieSingas darbuotojo elgesys bus laikomas neteisetu ir Zalingu
Bendroves atZvilgiu, o darbuotojas bus laikomas atsakingu uZ tokiu elgesiu Bendrovei

padarfi4ialq.
11.10. Visa, k4 darbuotojas buvo sukErgs (dokumentai, failai, gaminiai, breZiniai, idejos,
atvaizdai ir t.t.) dirbdamas pas darbdavi, yra darbdavio nuosavybe ir darbuotojas negali
tureti jokil+ pretenzijq del to darbo sutarties. nutraukimo momentu ir po jo. Tokios
informacijos sunaikinimas, uZkodavimas ir visi kiti veiksmai, kurie t4 informacij4
padaro neprieinam4 darbdaviui, taip pat ir i5ne5imas (kai informacija konfidenciali) ir t.t.
yra laikomaLala darbdaviui, kuriq darbuotojas privalo atlyginti ne ir po darbo sutarties
nutraukimo.
11.11. Darbuotojams, jq atstovzrms, neteisetai atskleidusiems jiems patiketas Bendroves
komercines paslaptis, gali bfti taikoma tiek civiline, tiek baudZiamoji atsakomybe.
12.

ASMENS DUOMENYS

/-z

12.1. Asmens duomenys bendroveje tvarkoma pagal atskir4 asmens duomenq apsaugos

politik4.

B.

LALOS ATLYGINIMAS

13.1. Darbdavys ar darbuotojas privalo atlyginti darbo pareigq paZeidimu vienas kitam
padaryt1Lal4.
13.2. Darbuotojas privalo atlyginti vis4 padaryt4 Zalq,bet ne daugiau kaip jo trijq vidutiniq
menesiniq darbo ufrnokesdiq dydZio, i5skyms atvejus kai:
13 .2.1 . Lala padaryla del didelio darbuotoj o neatsargumo ;
13 .2.2. i:ala padaryla tydia;
1.3.2.3. Zalapadaryta jo nusikalstama veika, turindia nusikaltimo poZymiq;
13.2.4. Lalapadaryta neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotiniq ar toksiniq medZiagq
darbuotojo;
13.2.5. ialapadaryta paZeidus pareig4 saugoti konfidenciali4 informacij4, susitarim4 del
nekonkuravimo;
13.2.6. padaryta nehrrtine Zala;
13.2.7. kolektyvineje sutartyje numat5rtas visi5ko Zalos atlyginimo atvejis.
13.3. Taisykliq 13.2.1, punkte nurodytu atveju darbuotojo atlygintina Lala negali virSyti
Se5iq to darbuotojo vidutinio darbo uZmokesdio dydZiq.
13.4. Taisyklit+ 13.2.2.-13.2.7. punktuose nurodytais atvejais darbuotojo atlygintinos Zalos
dydis neribojamas.
13.5. Atlygintinos Zalos dydi sudaro tiesioginiai nuostoliai bei negautos pajamos.
B.6.2ala apskaidiuojama atsiZvelgiant turto vertg tr.uetas i5laidas (tiesioginius
nuostolius) bei ne gautas paj amas (netiesio ginius nuostolius).
13.7. Darbuotojo padaryta ir jo gera valia Saliq susitarimu natrira arba pinigais neatlyginta
LaIa nevtsijant jo vidutinio menesinio darbo uZrnokesdio gali b0ti i5skaitoma i5
darbuotojui priklausandio darbo uZmokesdio.
13.8. Darbuotojas, nesutikdamas su darbdavio nurodymu del Zalos atlyginimo, turi teisg
kreiptis i darbo gindus nagnnejandius organus.
13.9. Nutraukiant darbo sutarti, darbuotojas privalo grqZinti darbdaviui visas anksdiau jam
patiketas ir perduotas materialines vertybes, priklausandias darbdaviui. Materialiniq
vertybiq priemimas perdavimas iteisinamas abiejq Saliq pasira5ytu aktu, tadiau ne
vdliau kaip paskuting darbuotojo darbo dienq jei atskiroje sutartyje nenustatSrta kitaip.

i

ir

-
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DARBUOTOJU INTERESU ATSTOYAVIMAS

. Darbuotoj q interesus atstovauj a profesine sqj unga.

15.

.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

jq

pawirtinimo dienos ir galioja iki naujq darbo tvarkos
taisykliq pasiraiymo. Darbdaviui ar darbdavio teisiq peremejui Taisykles galioja iki
naujq darbo tvarkos taisykliq patvirtinimo dienos.
15.2. Taisykliq pakeitimq projektai yra pateikiami gamyklos profesinei sqjungai ir del jq yra
vykdoma konsultavimosi procedura. UZbaigris konsultavimosi procedtirq Taisykliq
pakeitimus isakymu patvirtina Bendroves vadovas. Su Thisykliq pakeitimais ir
papildymais Bendroves vadovas ar jo igaliotas asmuo darbuotojus supaZindina
pasira5ytinai ir skelbiami informaciniame stende.
15.3. Taisykles galioja visoje Bendroveje, jos privalomos visiems Bendroves darbuotojams.

15.1. Taisykles isigalioja nuo
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