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PATVIRTINTA
Centro direktores
2018 m. kovo 8 d.
lsakymu Nr. 32

Sraur,rg MTESTo sAVTvALDyBES socrAlrNru pASLAUGU cENTRo
VIDAUS DARBO TVARI(OS TAISYKLES
I.BENDROSIOS NUOSTATOS
Siauliq miesto savivaldybes socialiniq paslaugq centro (toliau - Centras) vidaus darbo tvarkos
taisykles (toliau - taisykles) reglamentuoja Centro darbo organizavimo tvark4.
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.

Z. Sios taisykles taikomos visiems Centro darbuotojams (toliau - darbuotojai).
3. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos

socialiniq paslaugq istatymu, kitais Lietuvos Respublikos istat5nnais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro
isakymais,
Siauliq miesto savivaldybes tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus
isakymais, Centro
nuostatais bei Siomis taisyklemis.

4. Centrui atstovauja Centro direktorius arba, jo pavedimu, paskirtas darbuotojas.

II. CENTRO STRUI(TUNA
5. Centro strukfur4 tvirtina Centro direktorius.
6. Cenho struktlr4 sudaro:
6.1. Administracija.
6.2. Priemimo

ir dienos uZimtumo tarnyba.

6.3. Pagalbos !namus tamyba.
6.4. Okio tamyba.
6.5. Paramos tarnyba.

6.6. Socialines prieZiiiros socialines rizikos Seimoms tamyba.
6.7. Laikino apgyvendinimo tarnyba.

III. CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
7. Centro darbq organizuoja Centro direktorius, vadovaudamasis direktoriaus pareigybes
apraSymu, patvirtintu Siauliq miesto savivaldybes mero potvarkiu.
8. Centro

direktorius,

,.

8.1. vadovaujantis teises aktq reikalavimais, organizuoja Centro darbq, kad butq
igyvendinti
Centro tikslai ir vykdomos nustatytos funkcijos;

うん

8.2. analizttoja Centro veiklos ir valdymo istekliq buklg, teikia sifllynnus del Centro veiklos
rodikliq nustatymo;
8.3. pagal savo kompetencij4leidZiaisakymus, uZtikrinajq vykdymo kontrolg;
8.4. garantuoja pagal LR vie5ojo sektoriaus atskaitomybes
istatymo teikiamq ataskaitq

rinkiniq

ir statistiniq ataskaitq teisingum4;
8.5. uZtikrina, kad Centro finansiniai isipareigojimai nevirSytq

jo finansiniq galimybiq;

8.6. analizuoja ir teikia Siautiq miesto savivaldybei informacij4 apie Centro suteiktas paslaugas;

8.7. priima sprendimus pagal Centro nuostatuose ir pareigybes apra5yme nustatyt4
kompetencijE Centro veiklos pletojimo

ir

orgarizavimo klausimais, rengia

ir

tvirtina Centro

dokumentus, teikia valstybinems institucijoms informacij4 teises aktq nustatyt atvarka;
8.8. organizuoja Centro turto apsaug6 uZtikrina racionalq bei taupq leSq ir turto naudojim4;

8.9. uZtikrina metiniq ir strateginiq veiklos planq bei veiklos ataskaitq rengim4, juos derina

tvirtina teises aktq

nustatSrt a tv

ir

arka;

8.10. teises aktqnustatytatvarkapriimai darbq

ir atleidhiai5jo darbuotojus, skatinajuos, skiria

jiems drausmines nuobaudas, nustato Centro darbuotojq darbo apmokejimo tvark4;

8.11. tvirtina Centro strukh1r4, Centro darbo tvarkos taisykles, darbuotojq pareigybiq
aprasymus ir kitus centro veiklai uztikrinti reikalingus dokumentus;
8.

1

2. organizuoja buhalterines apskaitos tvarkym4.

9. Kai Centro direktoriaus laikinai nera del atostogq, ligos ar komandiruotes, direktoriaus
pareigas 6ina darbuotojas, kurio pareigybes aprasyme nurodyta si funkcija.
10. Centro darbuotojai yra atsakingi uZ jiems priskirtq funkcijq vykdym4, darbo organizavim4

bei Centro direktoriaus rezoliucijq ir Zodiniq pavedimq vykdyme.
11. Centro darbuotojai privalo vykdyti savo pareigybiq apra5ymuose numatytas funkcijas.
12.

Einamieji centro veiklos klausimai aptariami pasitarimuose.

13. Centro veiklai organizuoti yra sudaromi Centro metiniai veiklos planai bei rengiamos
metines ir pusmedio veiklos ataskaitos.

IV. DOKUMENTU PASIRASYMAS IR RENGIMAS, vALDYMo oRGANIZAYIMAS

'

14. Centro rengiami direktoriaus isakymai bei

kiti

Dokumentq rengimo taisykles ir Dokumentq tvarkymo

teises aktai

(kiti dokumentai) turi atitikti

ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos

archyvq departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes generalinio direktoriaus
fsakyrnais, bei
kitus teises aktus.

a

15. Centro direktorius pasira5o:
15.1. Centro darbuotojqpriemimo ir atleidimo bei

jq skatinimo, drausminiqnuobaudq skyrimo,

tamybiniq komandiruodiq ir kitus isakymus;
15.2. igaliojimus;
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5.3. siundiamus informacinius dokumentus;

15.4. buhalterines apskaitos

ir

atskaitomybes dokumentus, kuriuose bttinas istaigos vadovo

para5as;

15.5. sutartis

ir kitus dokumentus.

16. UZ dokumente pateikt4 duomenq tikslum4, dokumento tinkam4 parengim4

ir suderinimE

asmeni5kai atsako dokumento rengejas.

17. Dokumentq kopijos, nuora5ai

ir

valdym4 Centre, antspaudu ,,kopija tikra"
pateikus

i5raSai

ir

tvirtinami darbuotojo, atsakingo uZ dokumentq

para5u. Dokumentq kopijos

ir

i5ra5ai tvirtinami

tik

jq originalus.

18. Centro antspaud4 saugo ir nustat5rta tvarka naudoja paskirtas Centro darbuotojas. Centro
antspaudas gaminamas, naudojamas, saugomas, naikinamas ir kontroliuojamas Lietuvos Respublikos

teises aktq nustatyta tvarka.

19. Dokumentq valdym4 Centre organizuoja

ir

kontroliuoja specialistas, atsakingas

uZ

dokumentq valdym4.
20. Specialistas, atsakingas uZ dokumentq valdym4, dokumentus su direktoriaus rezoliucijomis
perduoda vykdytojams.

21.'Pavedimas turi buti ivykdyas per ne ilgesni kaip 20 darbo dienq laik4 nuo gavimo Centre,

jeigu pavedime nenurodytas konkretus pavedimo ilykdymo laikas. Jei pavedimas duotas keliems
vykdytojams, atsakingas uZ j! vykdytojas (is pavedime nurodomas pirmas) privalo uZtikrinti Sio
pavedimo vykdym4. Kiti vykdytojai, kaip irpirmasis, yra atsakingi uZ pavedimo
ivykdym4nustatytu
laiku.

22. Centre parengti ir gauti dokumentai yra registruojami dokumentq registruose. Visiems
registruojamiems dokumentams suteikiamas registracijos numeris, kuri sudaro simbolis ir numeris.

23. Pasira5ytus siundiamus dokumentus (lydra5dius) registruoja darbuotojas, atsakingas uZ
dokumentq valdym4 ir i5siundia adresatams, o dokumento kopij4 grqZinarengejui, kuris dokument4
isega i bylq.

'

24. Centro darbuotojai, gavg neregistruotus dokumentus i5 kitq valstybes ir savivaldybes
institucijq ir istaigq bei organizacljrl, privalo juos nedelsdami perduoti atsakingarnuiZtq dokumentq
re

gistravim4 darbuotoj ui.
25. Kasmet suformuotos dokumentq bylos saugojimui perduodamos Centro archyvq.
I

v. cENTRo DARBUOToJU rRTEMTMAS I DARBA
26. Priimant darbuotojus dirbti

i

TR

ATLETDTMAS rS

oanso

Centr4, sudaroma darbo sutartis, vadovaujantis Lietuvos

Respublikos darbo kodekso nuostatomis.

27. Sudararfi darbo sutarti, Saliq susitarimu gali buti susitariama del iSbandymo. I5bandymas

gali buti nustatomas siekiant patikrinti, ar darbuotojas tinka jam pavestam darbui, taip pat
pradedandiam dirbti pageidaujant patikrinti, ar darbas jam tinka. I5bandymo sqlyga nurodoma darbo
sutartyje.

28. Darbo sutartis sudaroma raStu pagal nustatyt4 fo.mg. Darbo sutarti dviem egzemplioriais
pasira5o direktorius (darbdavys)

ir darbuotojas, vienas egzempliorius saugomas istaigoje, kitas

atiduodamas darbuotoj ui.

29.

B[tini dokumentai priimant i darb4:
- darbuotojo pra5ymas

priimti i darb4 (pra5yme gali buti nurodoma i5bandymo s4lyga),

- nuotrauka dokumentams;

- asmens tapatybE patvirtinantis dokumentas,
- nepilnamediq vaikq gimimo liudijimai;
- neigalumo arba pensininko paZymejimas;

- iStuokos, mirties liudijimai;
- i5simokslinimo dokumentai;
- sveikatos medicinine paZyma;
- kiti istatymuose numatyti dokumentai.

30. Centro darbuotojas privalo pradeti darb4 nuo priemimo dienos, nurodyos direktoriarrs
lsakyme ir darbo sutartyje.
31. Darbuotojas supaZindinamas su pareigybes apra5ymu, darbo pob[dZiu, vieta ir s4lygomis,
Siomis taisyklemis ir kitais Centre galiojandiais dokumentais, reglamentuojandiais
32. Priemus

jo

darb4.

i darb4, darbuotojui i5duodamas darbuotojo (darbo) paZyrnejimas.

33. Darbuotojas atleid Zianasi5 darbo Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

vI. DARBUOTOJU
34. Centro darbuotojai

TETSES IR PARETGOS

privalo:

i\

34.I.laikytis darbo tvarkos, darbo drausmds ir tamybines etikos;
34.2. atlil<ti pavest4 darbqkvalifikuotai, laiku ir kokybi5kai;
34.3. vykdyti Centro direktoriaus, savo tiesioginio vadovo nurodymus ar pavedimus;
34.4. operatyviai, kompetentingai ir demesingai sprgsti lankytojq, interesantq bei socialinirl
paslaugq gavejq klausimus ir problemas;
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34.5. elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptamaujamais ir kitais asmenimis;

34.6. laikytis darbuotojq saugos
dirbandiqiq sveikatai, saugoti

ir sveikatos instrukcijq

reikalavimq, nekenkti kitq

sav q4;

34.7. atvyl<ti i darb4 nustat5rtu laiku, apie neatvykimo taiku fakt4 ir prieZastis (del ligos ar
kitq pateisinamq prieZasdiq) informuoti tiesioginius vadovus;
34.8. racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transport4, elektros energij4 ir kitus
materialinius i5teklius;
34.9. kasmet profilakti5kai tikrintis sveikat4 pagal darbo kenksmingus rizikos veiksnius

(ei

dirbate administracini darb4, tuomet patikra galioja 2 metus).

35. Darbuotojams draudZiama darbo metu

bfti

neblaiviems

ar apsvaigusiems nuo

narkotiniq ar toksiniq medZiagq, vartoti necenzurinius ZodZius ir posakius.
36. Centro darbuotojai turi teisg:

36.1. gauti darbo uZmokesti;
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6.2. tobulinti kvalifikacij 4;

36.3. naudotis Lietuvos Respublikos darbo kodekso

ir kitq istatymq nustatytomis

atostogomis;
36.4. natdotis kitomis istatymq ir kitq teises aktq darbuotojams nustatytomis garantijomis;
36.5. reikalauti, kad butq tinkamai ir saugiai irengta darbo vieta, suteiktos reikalingos darbui

priemones;
36.6. naudotis tarnybiniu transportu tamybinems uZduotims vykdyti, vadovaujantis Tarnybiniq

automobiliq naudojimo taisyklemis, patvirtintomis Centro direktoriaus isakymu.
37. Centro direktorius paskiria atsakingus darbuotojus, kuriems yra suteikiami Centro patalpq
signalizacijos kodai patalpq atrakinimui prieS darb4 ir uZrakinimui po darbo.

38. Centro elektroniniais rySiais, programine iranga, biuro iranga, kanceliarinemis ir kitomis
priemondmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.

39. Darbuotojai, kuriems yra priskirti tarnybiniai mobilieji telefonai, privalo naudotis Siais
telefonais taip, kad darbo metu bttq galima su jais susisiekti. Telefonai turi buti darbo metu ijungti,
i5skynrs atvejus ir vietas, kuriose nera galimybiq arba draudZiama naudotis mobiliaisiais telefonais.

VII. DARBO IR POILSIO LAIKAS
40. Darbo

ir poilsio laikas

Centre nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo

kodeksu ir kitais teises aktais.
41. Darbuotojai turi laikytis Centre nustatyto darbo laiko reZimo.

42.Darbo laikas - tai laikas, kurio metu darbuotojai privalo vykdyti jiems pavestus darbus ir
funkcijas, taip pat darbo laikui prilyginti laikotarpiai, nustatyti norminiais teises aktais.

43. Centro darbo laikas:

43.1. Centro darbuotojq darbo laikas: nuo pirmadienio
17.00 val., penktadieni
12.00 val.

iki ketvirtadienio

- nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Centro darbuotojq

-

nuo 8.00 val. iki

pietq pertraukos laikas

-

nuo

iki 12.45 vaL.

43.2. Paramos tarnybos labdaros valgyklos darbuotojq darbo laikas: nuo pirmadienio iki
ketvirtadienio
laikas

-

-

nuo 7.00 val.

nuo 11.00 val.

iki

iki

16.00 val., penktadieni

-

nuo 7.00 val.

iki

14.45 val. Pietq pertraukos

11.45 val.

43.3. [staigos darbuotojams, dirbantiems slenkandiu grafiku, darbo laiko trukme nustatoma
darbo grafikuose.
43 .4.

Darbo diena prie5 Svendiq dienas viena valanda baigiasi anksdiau tik tiems darbuotoj ams,

kuriq darbo laikas yra nesutrumpintas teises aktq nustat5rta tvarka.

44. Centro darbuotojas, pageidaujantis pasinaudoti Darbo kodekso numatl.tomis lengvatomis
(darbuotojams, auginantiems neigalq vaik4 iki a5tuoniolikos metu arba du vaikus iki dvylikos metq,

suteikiama viena papildoma poilsio diena per menesi (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem
valandomis per savaitg), o auginantiems tris

ir

daugiau vaikq

iki dvylikos

metq

-

dvi dienos per

menesi (arba atitinkamai sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitg), pateikia
Centro direktoriui pra5ymq del papildomos poilsio dienos (papildomq poilsio dienq) suteikimo, kartu

pateikiant 5i4 teisE patvirtinandius dokumentus (vaikq gimimo liudijimus irlar kitus dokumentus).
45. Papildomos poilsio dienos centro darbuotojui suteikiamos Centro direktoriaus isakynru.

46. Kasmetines atostogos Centro darbuotojams suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo
kodekso nustatyta tvarka ir Centro direktoriaus isakymu. Kasmetines atostogos Centro darbuotojams
suteikiamos pagal metypradLioje (iki vasario 10 dienos) sudarom4 atostogq suteikimo grafik4.
47 .

Cefiro darbuotojai, pageidaujantys del tam tikry prieZasdiq eiti atostogq ne grafike nustatytu

laiku, ne veliau kaip prie5 3 darbo dienas iki planuojamq atostogq pradZios, pateikia Centro direktoriui
ra5ti5k4 praSym4, suderint4 su tiesioginiu vadow.

VIII. CENTRO DARBUOTOJU DARBO APMOKEJIMAS

'

48. Centro darbuotojq darbo apmokejimo s4lygas ir dydZius, pareigybiq lygius, pareigines algos

pastoviosios dalies nustatymo kriterijus, kintamosios dalies, priemokq, premijq, materialiniq pa5alpq

mokejimo s4lygas tvirtina isakymu Centro direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
Valstybes ir savivaldybiq lstaigq darbuotojq darbo apmokejimo istatyrnu.
49. Darbo uZmokestis mokamas uZ einamqji menesi paskuting einamojo menesio darbo
dien4, bet ne veliau kaip
einamojo menesio 16 d.

iki

sekandio menesio pirmos darbo dienos, o avansas mokamas

iki
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IX. TAR}I'YBINES KOMANDIRUOTES
50. Centro darbuotojq i5vykimo

i tamybines komandiruotes

klausimus sprendZia Centro

direktorius.

51. Siuntimas

i

komandiruotes iforminamas Centro direktoriaus isakymu, pateikiant
komandiruotg pateisinanti dokument4 (organrzacijos ar institucijos ra5tas, kvietimas, sutartis,
potvarkis ir kt.).
52. Vykstant ! komandiruotes su tarnybiniu automobiliu, vadovaujamasi Centro direktoriaus
patvirtinta Tarnybiniq automobiliq naudojimo taisyklemis.

X. DARBUOTOJU PROFESINES KOMPETENCIJOS TOBULINIMAS,
VERTINIMAS IR ATESTACIJA

53. Kiekvienas Centro darbuotojas privalo nuolat tobulinti savo kvalifikacij4 pagal jo
pareigoms nustatytus kvalifi kacinius reikalavimus.
54. Darbuotojai

kvalifikacij4tobulinapagal kvalifikacijos tobulinimo istaigq sillomas mokymo

programas.
55. Centro darbuotojai privalo periodi5kai tobulinti savo profesing kompetencij4 ne

maiiaukaip

16 akademiniq valandq per kalendorinius metus.

56. Centro darbuotojq kasmetine veikla vertinama kiekvienais metais

iki

sausio 31 dienos,

Socialiniq paslaugq srities darbuotojq veiklos vertinimo tvarkos apra5o, patvirtinto Socialines
apsaugos ir darbo ministro isakymu nustatyta tvarka.

57. Centro socialiniai darbuotojai, siekdami igyti

jq

profesing kompetencij4 atitinkandi4

kvalifi kacing kategorij 4, dalyvauj a socialiniq darbuotojq atestacij

oj e.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
58. Taisykles galioja nuo
59.

jq patvirtinimo dienos visiems istaigos darbuotojams.

Visi darbuotojai turi b[ti supaZindinti su Siomis taisyklemis pasira5ytinai ir jos skelbiamos

intemetiniame tinklalapyj e.

Suderinta:
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