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KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠILELIS” 

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Kauno lopšelio-darželio ,,Šilelis” vidaus darbo tvarkos taisyklės reglamentuoja darbo 

tvarką ir nustato vienodus reikalavimus visiems įstaigos darbuotojams. 

2. Lopšelis-darželis „Šilelis“ (toliau tekste  – lopšelis-darželis), darželio kodas 191636639. 

3. Savo veiklą darželis grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, Vaiko Teisių Konvencija,  Lietuvos Respublikos 

Švietimo ir Sporto  ministerijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kauno 

miesto savivaldybės teisės aktais, darželio nuostatais bei šiomis vidaus darbo tvarkos 

taisyklėmis. 

4. Darbo taisyklių tikslas – stiprinti darbo drausmę, užtikrinti gerą darbo kokybę, didinti jo 

našumą ir efektyvumą. Darbo drausmė grindžiama  sąžiningu savo pareigų atlikimu ir yra 

būtina našiam darbui užtikrinti, darbo drausmės laikymasis – pagrindinė kolektyvo nario 

elgesio taisyklė. 

5. Darbuotojo pareigas reglamentuoja darbo sutartis, pareiginiai nuostatai, saugos darbe 

instrukcijos. 

6. Lopšelio-darželio pagrindinės veiklos sritys – ikimokyklinis ugdymas, kodas 80.10.10 ir 

priešmokyklini ugdymas, kodas 80.10.20. 

7. Lopšelio-darželio darbo forma – dieninė. 

8. Lopšelyje-darželyje veikia savivaldos institucijos: 

8.1. Kauno lopšelio-darželio „Šilelis“ taryba – aukščiausia institucija, atstovaujanti vietos 

bendruomenę: pedagogus, kitus įstaigos darbuotojus, tėvus (globėjus).  

8.2. Kauno lopšelio-darželio „Šilelis“ mokytojų taryba – mokytojų profesiniams bei 

bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. 

9. Lopšelyje-darželyje komplektuojamos: 

9.1. bendrosios paskirties ikimokyklinės grupės, 1,5-5 metų vaikams; 

9.2. priešmokyklinio ugdymo grupės  - 6-7 metų vaikams. 

 

 

II. SKYRIUS 

VALDYMAS IR STRUKTŪRA 

 

10. Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius. Direktorius turi pavaduotojus: direktoriaus 

pavaduotoją ugdymui ir direktoriaus pavaduotoją ūkiui. Direktorius organizuoja, 

koordinuoja lopšelio-darželio veiklą tiesiogiai arba per direktoriaus pavaduotojus. 

11. Direktorius yra atsakingas lopšelio-darželio tarybai ir tiesiogiai ir tiesiogiai pavaldus 

steigėjui. 

12. Nurodymus, sprendimus, vienkartinių užduočių atlikimą darželio direktorius įformina 

įsakymu, rezoliucija ar žodine forma.  

13. Lopšelio-darželio administraciją sudaro: direktorius, direktoriaus pavaduotojai 

(ugdymui, ūkiui). 

14. 13. Lopšelio-darželio savivaldą sudaro: darželio taryba, Mokytojų taryba, direktoriaus 

įsakymu sudarytos darbo grupės, kurių veiklą reglamentuoja švietimo teisiniai 

dokumentai.  



15. Už ugdymo proceso organizavimą atsakingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Jam 

pavaldūs šioje srityje dirbantys mokytojai, priešmokyklinio ugdymo mokytojai, 

specialistai. 

16. Už ūkio ir personalo valdymą atsakingas direktoriaus pavaduotojas ūkiui. Jam pavaldus 

techninis, aptarnaujantis personalas.  

17. Direktoriui tiesiogiai pavaldūs – direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui, dietistas, maisto sandėlininkas, raštvedys, archyvaras. 

18. Lopšelio-darželio buhalterinę apskaitą tvarko viešojo sektoriaus subjektas – biudžetinė 

įstaiga – „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“.  

 

 

III. SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR ATLEIDIMO TVARKA 

 

19. Priimamas į darbą asmuo turi pateikti:  

19.1. prašymą (prašyme gali būti nurodoma išbandymo sąlyga); 

19.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 

19.3. darbuotojai, turintys darbingumo apribojimų, privalo pateikti darbingumo lygį 

patvirtinančius dokumentus: 

19.3.1. jei šeimoje neįgalus vaikas -  vaiko(ų) neįgalumo pažymėjimo kopiją (iki 18 

metų); 

19.3.2. darbuotojo, kuris augina vienas augina vaiką iki 14 m. – vaiko(ų) gimimo 

liudijimo kopijas, ištuokos liudijimo kopiją; 

19.4. jei keičiasi darbuotojo pavardė – santuokos/ištuokos liudijimo kopiją ar kt. pavardės 

pakeitimą patvirtinančio dokumento kopiją; 

19.5. dokumentą, patvirtinantį išsimokslinimą (ar profesinį pasiregimą); 

19.6. asmens medicininę knygelę su atžyma „Leista dirbti“. 

20. Priimant darbuotojus į darbą pasirašomos darbo sutartys. Sutarties turinys yra jos šalių 

suderintos  sąlygos, apibrėžiančios šalių teises ir pareigas. Darbo sutartys gali būti: 

            20.1. neterminuotos; 

            20.2. terminuotos, laikinosios, sezoninės; 

            20.3. dėl papildomo darbo, antraeilių pareigų ir kt. 

21. Darbo sutartis yra darbuotojo ir vadovo susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti 

tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą, paklusdamas darbovietėje 

nustatytai darbo tvarkai. Vadovas įsipareigoja mokėti darbuotojui sutartą darbo 

užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas darbo sutartyje ir kituose norminiuose 

aktuose. 

22. Priimant į darbą, tvarkant dokumentus bei sutartis, darbdavys vadovaujasi Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu 

2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 Vilnius, bei Lietuvos Respublikos darbo kodeksu 

(2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. XII-2603, įsigalėjusiu nuo 2017-07-01). 

23. Sudarant darbo sutartį. Šalių susitarimu gali būti susitariam dėl išbandymo. Išbandymo 

sąlyga nurodoma darbo sutartyje. Per išbandymo laikotarpį darbuotojui taikomi visi 

darbo įstatymai, šių taisyklių reikalavimai. Išbandymo laikotarpis negali būti ilgesnis 

kaip trys mėnesiai. Į išbandymo laikotarpį neįskaitomi laikotarpiai, kai darbuotojas 

nebuvo darbe.  

24. Jei vadovas pripažino, kad išbandymo siekiant patikrinti, ar darbuotojas tinka pavestam 

darbui, rezultatai nepatenkinami, jis iki išbandymo termino pabaigos gali atleisti 

darbuotoją iš darbo ir nemokėti jam išeitinės pašalpos. Per išbandymo terminą 

darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį, apie tai raštu įspėjęs darbdavį prieš tris 

dienas. 

25. Darbo sutartis sudaroma raštu pagal nustatytą formą. Darbo sutartį pasirašo direktorius 

arba jo įgaliotas  asmuo ir darbuotojas. 

26. Kiekvienoje darbo sutartyje šalys privalo susitarti dėl būtinųjų sutarties sąlygų: 

26.1. Darbuotojo darbo vietos; 



26.2. Darbuotojo funkcijų (dėl tam tikros profesijos, specialybės arba dėl tam tikrų 

pareigų); 

26.3. Darbo apmokėjimo sąlygų. 

27. Direktorius turi teisę pakeisti darbuotojo darbo sutarties sąlygas (darbo vietą, krūvį, laiką, 

pareigas) toje pačioje įstaigoje tada, kai pertvarkomas darbo organizavimas (vasaros 

laikotarpiu). Darbo sutarties sąlygos keičiamos esant išankstiniam raštiškam darbuotojo 

sutikimui. 

28. Mokytojai, atitinkantys Švietimo įstatyme nustatytus reikalavimus, ir kiti darbuotojai į 

pareigas priimami vadovaujantis Darbo kodeksu, kitais teisės aktais, sudarius su jais 

darbo sutartis raštu. Pretendentai į darbą gali būti atrenkami asmeninio pokalbio būdu.  

29. Darbo sutartis su darbuotoju gali būti nutraukta tik Lietuvos Respublikos darbo kodekso 

nustatyta tvarka: 

29.1. šalių susitarimu; 

29.2. terminui pasibaigus; 

29.3. darbuotojo prašymu, apie tai raštu įspėjus darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika 

dienų; 

29.4. darbdavio iniciatyva. 

30. Lopšelio-darželio administracija privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo 

darbuotoju jo atleidimo iš darbo dieną.  

 

 

IV. SKYRIUS 

DARBO IR POILSIO LAIKAS 

 

31. Lopšelis-darželis dirba nuo 7.00 val.  iki 19.30 val. 

32. Darbo dienos trukmė (kartu su pertrauka pavalgyti ir pailsėti) negali būti ilgesnė kaip 12 

val. per dieną. 

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

darbo vietos (virėjos, mokytojos, mokytojų padėjėjos ir kt.) suteikiama galimybė 

pavalgyti darbo metu (darbo vietoje).  

34. Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 val. išskyrus sutrumpintą 

darbo laiką dirbančius darbuotojus. 

35. Darbo grafikai paskelbiami viešai, laikomi nustatytose bylose. Darbuotojai gali keisti 

darbo grafiką, tik iš anksto suderinę su direktoriumi. 

36. Lopšelis-darželis nedirba Lietuvos-Respublikos Vyriausybės paskelbtomis švenčių 

dienomis. 

37. Už kiekvienus darbo metus tais pačiais darbo metais suteikiamos kasmetinės atostogos. 

38. Už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos po 6 mėn. 

nepertraukiamo darbo šioje įstaigoje. Už antruosius ir paskesnius darbo metus kasmetinės 

atostogos suteikiamos pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę. 

39. Kasmetinės atostogos suteikiamos pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę arba šalių 

sutartu laiku Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nustatyta tvarka. Už kiekvienus darbo 

metus kasmetinės atostogos suteikiamos tais pačiais metais. Kasmetinių atostogų 

suteikimo eilė nustatoma šalių susitarimu. Darbuotojų pageidavimu kasmetinės atostogos 

gali būti suteikiamos dalimis, viena iš kasmetinių atostogų dalių negali likti trumpesnė, 

kaip keturiolika kalendorinių dienų. Perkelti kasmetines atostogas leidžiama tik 

darbuotojo prašymu arba sutikimu. Perkeltos kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos 

tais pačiais darbo metais. Darbuotojų prašymu arba sutikimu nepanaudotų kasmetinių 

atostogų dalis gali būti perkeliama ir pridedama prie kitų darbo metų kasmetinių 

atostogų. Pedagogams atostogos suteikiamos vaikų atostogų metu. 

40. Nemokamos atostogos suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatytais 

atvejais. 

41. Darbuotojui pageidaujant, gali būti suteikiamos mokymosi atostogos. 

 



V. SKYRIUS 

DARBO APMOKĖJIMAS 

 

42. Kiekvieno darbuotojo darbo užmokestis nustatomas, pasirašant darbo sutartį, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymu, 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės, Švietimo ir Sporto  ministerijos bei Kauno miesto savivaldybės teisės 

aktais. 

43. Darbo užmokestis mokamas pagal darželio darbo užmokesčio mokėjimo tvarką, du 

kartus per mėnesį – iki einamojo mėnesio 8 dienos ir iki kito mėnesio 23 dienos. 

Darbuotojui pateikus prašymą, atlyginimas gali būti mokamas vieną kartą per mėnesį. 

44. Įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka vykdoma vadovaujantis parengtu Kauno 

lopšelio-darželio „Šilelis“ darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

direktoriaus įsakymu. 

45. Darbo užmokestis už atostogas mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo 

kodeksu 130 straipsniu. Atostoginiai. 

 

 

VI. SKYRIUS 

BENDROSIOS DARŽELIO DARBUOTOJŲ PAREIGOS IR  TEISĖS 

 

46. Darželio darbuotojai privalo: 

46.1. Ateiti į darbą ir išeiti iš jo nustatytu laiku. Jeigu negali atvykti į darbą dėl svarbių 

priežasčių (liga, nelaimingas atsitikimas ar pan.), skubiai pranešti darželio vadovui 

arba jo įgaliotam asmeniui; 

46.2. Informuoti vadovą arba jo įgaliotą asmenį apie darbo metu (pakeliui į darbą ar iš 

jo) gautas traumas, kitus sveikatos sutrikimus; 

46.3. Gerinti emocinį/psichologinį bei fizinį vaikų saugumą darželio vidaus ir lauko 

teritorijoje vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 75:2010 2016 m. 

reikalavimais, Kauno lopšelio-darželio „Šilelis“ VGK parengtais dokumentais bei 

parengta ir patvirtinta direktoriaus įsakymu Kauno lopšelio-darželio „Šilelis“ 

Ugdymo kokybės samprata.  

46.4. Užtikrinti vaikų saugumą lauke: 

46.4.1. Atsakingai sekti ar uždaryti įstaigos kiemo teritorijos vartai (varteliai). 

Pastebėjus atidarytus vartelius – uždaryti, nepaisant to, kas juos atidarė; 

46.4.2. Pedagogas prieš išvesdamas vaikus į kiemą, privalo pirma išeiti pats ir tik 

įsitikinęs, kad vartai (varteliai) uždaryti, lydimas mokytojo padėjėjos išvesti 

vaikus į kiemą; 

46.4.3. Turi teisę duoti pastabą (tėvams, maisto produktų tiekėjams ir kt. į įstaigos 

kiemo teritoriją įvažiuojantiems (įeinantiems) asmenims) dėl  įstaigos tvoros 

vartelių (vartų) uždarymo. 

46.5. Siekiant užtikrinti saugaus vaiko priėmimo į darželį, atidavimo iš darželio tvarką: 

46.5.1. Pedagogas privalo gauti raštišką tėvų prašymą dėl galimybės atvesti ir 

pasiimti jų vaiką kitam asmeniui; 

46.5.2. Reikalui esant, gali paprašyti asmens, ketinančio atvesti/pasiimti vaiką iš 

įstaigos, pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

46.6. Pedagogai, specialistai (kt. darbuotojai) konsultuojant, šviečiant, teikiant 

informaciją tėvams apie ugdytinius, privalo laikytis konfidencialumo principo bei 

vadovautis lopšelio-darželio ‚Šilelis“ parengtu ir direktoriaus įsakymu patvirtintu 

tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašu; 

46.7. Organizuojant renginius vaikams, seminarus, konferencijas ir kitus renginius už 

įstaigos ribų, už renginių darbotvarkę, reglamentą, laiką, vietą, kviečiamus asmenis 

atsakingas darželio darbuotojas turi gauti raštišką direktoriaus leidimą; šie renginiai 

nelaikomi darbuotojo darbo viršvalandžiais. 



46.8. Žinoti ir vykdyti saugos ir sveikatos darbe instrukcijų reikalavimus, darbo higienos 

ir priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimus; 

46.9. Dirbti sąžiningai darbo sutartimi sulygtą darbą, laikytis darbo drausmės ir darbo 

laiko režimo, visą darbo laiką panaudoti pagal paskirtį; 

46.10.Dalyvauti įstaigos vadovų organizuojamuose susirinkimuose; 

46.11.Pabaigus darbą sutvarkyti darbo vietą; užtikrinti nustatytų dokumentų ir 

materialinių vertybių saugumą, patikrinti, ar neliko neuždarytų langų, neišjungtų elektris 

prietaisų, neužsuktų vandens čiaupų, ne vietoje paliktų daiktų, apie tvarkos pažeidimus 

būtina pranešti direktoriaus pavaduotojui ūkiui; 

46.12.Periodiškai vieną kartą per metus pasitikrinti sveikatą, nustatyta tvarka įgyti žinių 

higienos, o pedagoginiai darbuotojai – ir pirmosios pagalbos teikimo klausimais; 

46.13.Palaikyti švarą ir tvarką savo darbo vietoje; 

46.14.Saugoti ir tausoti darželio turtą, taupiai naudoti medžiagas, šilumos ir elektros 

energiją, vandenį, įrangą, ugdymo priemones ir kitas darbui atlikti skirtas priemones; 

46.15.laikytis konfidencialumo normų; 

46.16.Neteikti bet kokios informacijos valstybinių institucijų darbuotojams, pareigūnams, 

žiniasklaidai be darželio vadovo ar vadovo įgalioto asmens leidimo; 

46.17.Neužsiimti nelegalia prekyba – pirkti/parduoti bet kokią nelegalią (su darbo 

funkcijomis nesusijusią) prekę ar paslaugą įstaigos vidaus ir lauko teritorijoje; 

46.18.Pastebėjus nelegalius prekybininkus ir/ar įtartinus nepažįstamus asmenis įstaigoje 

(jos teritorijoje) pasiteirauti apie jų buvimo įstaigoje tikslus, informuoti vadovą ar kitus 

administracijos darbuotojus, esant reikalui kviesti policiją; 

46.19.Bendraujant su klientais bei įstaigos bendruomenės nariais laikytis Kauno lopšelio-

darželio „Šilelis“ parengtu ir direktorės įsakymu patvirtintu bendruomenės etikos 

kodeksu; 

46.20.Kolektyve puoselėti pasitikėjimo ir atvirumo aplinką; 

46.21.Kiekvienas darbuotojas privalo nedelsiant informuoti darželio vadovą apie 

kiekvieną nekasdieninį, su darželio veikla susijusį įvykį; 

46.22.Įvykus incidentui, nelaimingam atsitikimui darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo, 

nedelsiant informuoti tiesioginį vadovą, administraciją. 

47. Lopšelio-darželio administracija privalo: 

47.1. teisingai organizuoti darbuotojų darbą, sulygtą darbo sutartimi; 

47.2. užtikrinti griežtos darbo drausmės laikymąsi, atsiskaitomybę už atliktą darbą; 

47.3. atsižvelgti į įstaigos darbuotojų poreikius, jų interesus, nepažeisti jų darbinių 

teisių, darbo įstatymais nustatytų garantijų ir lengvatų. 

      48. Direktorius (ar jo įgaliotas asmuo) prieš teikiant bet kokią žodinę informaciją (apie 

vaikus, darbuotojus) valstybinių institucijų pareigūnams, žiniasklaidai, privalo informuoti 

steigėją – Kauno miesto savivaldybės viešųjų ryšių su visuomene specialistų ir/ar Kauno 

miesto Švietimo skyriaus vedėją. 

      49. Įsakymu paskirti atsakingus darbuotojus už signalizacijos atjungimą ir įjungimą darbo 

dienomis bei paskirti nuolatinį darbuotoją, vykdantį nuolatinę signalizacijos priežiūrą, patikrą 

bei bendradarbiavimą  su apsaugos tarnybomis naktį ir nedarbo dienomis. 

      50. Paskirtam darbuotojui, vykdančiam nuolatinę signalizacijos priežiūrą, patikrą bei 

bendradarbiavimą su apsaugos tarnybomis naktį ir nedarbo dienomis, leisti turėti ir reikalui 

esant naudotis visų patalpų raktais. 

      51. Administracijos darbuotojai neprivalo atsakyti į darbuotojų, klientų ir kt. asmenų 

anoniminius, užgaulaus turinio laiškus bei skundus, jų nenagrinėja. 

      52. Lopšelio-darželio darbuotojai turi teisę: 

      52.1. naudotis teisėmis, kurias nustato Lietuvos Respublikos darbo santykių ir 

socialinės apsaugos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti 

norminiai aktai; 

      52.2. gauti iš įstaigos informaciją, susijusią su jų darbo santykiais; 

      52.3. gauti nustatytą darbo užmokestį už atliktą darbą; 

      52.4. kelti dalykinę ir profesinę kvalifikaciją; 

      52.5. naudotis kasmetinėmis ir tikslinėmis atostogomis; 



     52.6. sužinoti iš darbdavio apie darbo aplinkoje esančius sveikatai kenksmingus ir 

pavojingus veiksnius; 

     52.7. atsisakyti dirbti jeigu yra pavojus sveikatai, gyvybei, taip pat dirbti tuos darbus, 

kuriuos saugiai atlikti nėra apmokyti. 

53. Lopšelio-darželio darbuotojams draudžiama: 

      53.1. palikti vaikus be priežiūros grupėje ar lauke; 

      53.2. organizuoti išvykas su vaikais, neįformavus vadovo ar jo įgalioto asmens; 

      53.3. taikyti vaikams fizines ir moralines bausmes; 

      53.4. atiduoti vaikus neblaiviems tėvams, nepilnamečiams ir nepažįstantiems 

asmenims; 

      53.5. ateiti į darbą neblaiviems, įstaigos patalpose ir teritorijoje gerti alkoholinius 

gėrimus, svaigintis narkotikais, rūkyti, keiktis; 

      53.6. palikti be priežiūros įjungtus elektrinius prietaisus; 

      53.7. užsiimti darbo metu pašaline, su darbu nesusijusia veikla; 

      53.8. atsivesti pašalinius asmenis į grupių patalpas; 

      53.9. leisti pašaliniams asmenims naudotis įstaigos technika (kompiuteriu, telefonais 

ir kt.); 

      53.10. pavesti savo pareigas atlikti kitam asmeniui be vadovo ar jo įgalioto asmens 

leidimo; 

      53.11. pasitraukti iš darbo vietos, jeigu turi pakeisti kitas darbuotojas. Neatvykus 

kitam darbuotojui į darbą, pranešti įstaigos direktoriui; 

      53.12. kelti konfliktines situacijas, skatinti nepasitikėjimą bendradarbiais; 

      53.13. iš darželio patalpų išsinešti įstaigai priklausančius daiktus, dokumentus, laikyti 

asmeninius pinigus, dokumentus ir daiktus kartu su darželio dokumentais, pinigais ir 

inventoriumi; 

      53.14. palikti nesaugius asmeninius daiktus (rankines su vaistais, kosmetiniais 

reikmenimis) tam neskirtose vietose: grupių patalpose rankinės su asmeniniais daiktais 

laikomos užrakintose ūkinėse ar kt. ne vaikų ugdymui skirtose spintose; kabinetuose – 

aukštai, vaikams nepasiekiamose lentynose. 

 

. 

 

VII. SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ MATERIALINĖ ATSAKOMYBĖ. 

PASISKIRSTYMAS FUNKCIJOMIS 

 

54. Lopšelio-darželio direktorius atsako už tvarką įstaigoje ir jos veiklą. Jo teisėti nurodymai 

yra privalomi visiems įstaigos darbuotojams. 

55. Darbuotojai atsako už jiems pavestą darbą pagal pareigybės aprašymą. 

56. Grupių pedagogai atsako už vaikų sveikatą ir gyvybę visą jų buvimo įstaigoje laiką. 

Vaikui susirgus, informuojamas direktorius ar jo įgaliotas asmuo, visuomenės sveikatos 

biuro darbuotojas, tėvai. Vaikui patyrus traumą, informuojamas įstaigos  direktorius ar jo 

įgaliotas asmuo, vaiko tėvai. Reikalui esant, iškviečiama medicininė pagalba. 

57. Mokytojų padėjėjos atsako už vaikų priežiūrą grupėje ar lauke, laikinai nesant grupės 

pedagogo (susirinkimų metu, staiga susirgus pedagogui ar vaikų pietų miego metu porai 

valandų išvykus į kvalifikacijos kėlimo seminarus). 

58. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako už ugdomosios veiklos organizavimą bei 

priežiūrą, jo pareigybės aprašyme iškeltų uždavinių ir nustatytų funkcijų vykdymą, 

pedagoginių darbuotojų instruktavimą saugos ir sveikatos klausimais, bei kitas pareigybės 

aprašyme nurodytas funkcijas ir, pagal atskirus direktoriaus įsakymus, paskirtą veiklą.  

59. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui atsakingas už materialinių vertybių įsigijimą ir 

saugojimą, pastato priežiūrą, užtikrina saugias ir sveikas darbo sąlygas, tvarkingą 

inventoriaus ir teritorijoje esančią įrenginių būklę, nepedagoginių darbuotojų instruktavimą 

priešgaisrinės saugos ir sveikatos klausimais, bei atlieka kitas pareigybės aprašyme nurodytas 

funkcijas ir, pagal atskirus direktoriaus įsakymus, paskirtą veiklą.  



60. Materialiai atsakingi asmenys paskiriami įstaigos vadovo įsakymu; materialinė 

atsakomybė lopšelyje-darželyje „Šilelis“ vykdoma pagal parengtą ir įstaigos vadovo 

patvirtintą Darbuotojų materialinės atsakomybės ir turtinės žalos atlyginimo tvarkos aprašą 

(2017-09-27 Įsak. Nr. V-47). 

61. Dėl atsiradusių neatidėliotinų darbų atlikimo būtinybės, direktorius, gavęs išankstinį 

darbuotojo sutikimą raštu, turi teisę pavesti  darbuotojui laiku atlikti saugai ir sveikatai 

nekenkiančiųs trumpalaikius darbus, palikdamas jo užimamų pareigų darbo užmokestį. 

 

 

 

VIII. SKYRIUS 

DARBO DRAUSMĖS PAŽEIDIMAI 

 

 

62. Įstaigos darbuotojų darbo drausmės pažeidimų bei darbuotojų įspėimo/drausminių 

nuobaudų taikymo tvarka lopšelyje-darželyje „Šilelis“ vykdoma pagal parengtą ir įstaigos 

direktoriaus įsakymu patvirtintą Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir 

darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų, tvarkos aprašą (2017-08-25 Įsak. Nr. V-34). 

 

IX. SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ SKATINIMAS. PAŠALPOS SKYRIMAS 

 

63. Už pavyzdingą pareigų atlikimą, gerą ilgalaikį ir sąžiningą darbą, racionaliu pasiūlymus 

darbe, taikomos moralinės ir materialinės darbuotojų skatinimo priemonės: 

      63.1. pagyrimas; 

      63.2. padėka; 

      63.3. premija ar dovana; 

      63.4. pirmumo teisė tobulintis kursuose, seminaruose ir t.t. 

64. Už ypatingai gerą pareigų vykdymą, asmeninę atsakomybę, kūrybiškumą darbe ir kitus 

pasiekimus taikomos paskatinimo formos – padėka, dovana, priedas prie atlyginimo ir kt.  

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

viršyti 100 procentų nustatyto darbuotojo tarnybinio atlyginimo. Vienkartinė piniginė išmoka 

neskiriama darbuotojui, kuriam per paskutinius 12 mėnesių paskirta tarnybinė (drausminė) 

nuobauda. 

66. Darželio darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo labai sunki dėl jų pačių, šeimos narių 

ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, gali būti skiriama pašalpa  teisės aktų 

nustatyta tvarka iš darbo užmokesčiui skirtų lėšų.  

67. Skatinant įstaigos darbuotojų motyvaciją gerinti individualią veiklą bei atsakomybę už savo 

veiklos rezultatus pravedamas metinis vertinimo pokalbis su kiekvienu įstaigos darbuotoju pagal 

įstaigoje ir direktoriaus įsakymu patvirtintą metinio veiklos vertinimo pokalbio aprašą. 

 

 

  

                                                X.SKYRIUS 

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ 

NAUDOJIMAS 

 

68. Apsaugant darbuotojų ir kitų bendruomenės narių (tėvų, vaikų) asmens duomenis ir jų teises 

į privatų gyvenimą lopšelio-darželio darbuotojai informacinėmis ir komunikacinėmis 

technologijomis naudojasi vadovaudamiesi parengtu ir direktoriaus įsakymu patvirtintu 

informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės 

darbo tvarkos aprašu (2017-08-31 Įsak. Nr. V-35). 

 

 

 



 

XI. SKYRIUS  

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS. PILIEČIŲ IR KITŲ ASMENŲ 

APTARNAVIMAS, JŲ PRAŠYMU IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS IR 

INTERESANTŲ PRIĖMIMAS 

 

69. Lopšelio-darželio bendruomenės nariai ir kiti asmenys priimami pagal direktoriaus nustatytą 

priėmimo laiką, jų prašymai ir skundai nagrinėjami įstatymu nustatyta tvarka. 

70. Visuomenės informavimu apie darželio veiklą ir jos įvaizdžio formavimu rūpinasi 

direktorius. Jis atsakingas už informacijos apie darželio veiklą ir jos įvaizdžio formavimu 

rūpinasi direktorius. Jis atsakingas už informacijos apie darželio veiklą teikimą žiniasklaidai, 

darželio steigėjui, veiklos aprašo skelbimą internete. 

71. Interesantus pagal funkcijų paskirstymą priima ir direktoriaus pavaduotojai, mokytojai, 

pedagogai ar kiti administracijos nariai.  

72. Lopšelio-darželio darbuotojai, bendraudami su interesantais, turi rodyti jiems dėmesį, būti 

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

jei darbuotojas  negali išspręsti interesanto problemos, jis turi nurodyti kitą darželio darbuotoją, 

kuris gali padėti išspręsti problemą.  

 

 

XII. SKYRIUS 

DOKUMENTŲ VALDYMAS. 

ARCHYVO TVARKYMAS 

73. Lopšelio-darželio dokumentų valdymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos dokumentų ir 

archyvų įstatymas, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos archyvų 

departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 

28 d. įsakymu Nr. 88, Dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos archyvų departamento 

prie Lietuvos Respublikos generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19, Bendrojo 

lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės generalinio direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1776/V-83. 

74. Lopšelio-darželio dokumentacijos planas kasmet derinamas su Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo skyriumi. 

75. Lopšelio-darželio direktorius, o jam nesant (dėl komandiruotės, atostogų ar ligos) įsakymu 

paskirtas jį pavaduoti direktoriaus pavaduotojas ugdymui arba direktoriaus pavaduotojas ūkiui 

(atostogaujant įstaigai), pasirašo įsakymus bei dokumentus, siunčiamus kitoms institucijoms, 

įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir piliečiams. Finansinius dokumentus jam nesant gali 

pasirašyti tik parašo teisę turintis direktoriaus pavaduotojas. 

76. Įsakymus finansų klausimais pasirašo darželio direktorius, o jam nesant pasirašo teisę turintis 

direktoriaus pavaduotojas. Ant finansinių dokumentų dedamas darželio spaudas. 

77. Įsakymus, ataskaitas ir kitus dokumentus pagal susitarimą ruošia direktoriaus pavaduotojai, 

kurie dokumento rengimą įformina raštvedybos taisyklių nustatyta tvarka, tačiau dokumentą 

pasirašo direktorius. Ant įsakymo antrojo egzemplioriaus dedamas įstaigos spaudas. 

78. Nurodymus ar sprendimus darželio direktorius įformin įsakymais, rezoliucijomis, kitokia 

rašytine ar žodine forma. Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojų nurodymai ar sprendimai 

pateikiami žodžiu arba rezoliucija ant gaunamų dokumentų.  

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

asmeniškai atsakingas už nurodymo vykdymo organizavimą. 

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

81. Rezoliucijoje nurodytų asmenų vengimas vykdyti nurodymus laikomas tarnybiniu 

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

vadovą. 



82. Atveju, kai atsakingu vykdytoju paskiriamas pavaduotojas, darbąą atlikti gali padėti jo 

kuruojami darbuotojai. 

83. Lopšelio-darželio dokumentus ir raštvedybą tvarko darželio raštvedė pagal kiekvienais 

metais patvirtintą metinį dokumentacijos planą.  

84. Raštvedė pasirašytinai paliudija darželio ar oficialiai gauto dokumento kopijos tikrumą.  

85. Lopšelio-darželio elektroninio pašto adresu gaunamus laiškus raštvedė atspausdina, 

užregistruoja ir jų gavimo dieną pateikia direktoriui (jam nesant – jį pavaduojančiam direktoriaus 

pavaduotojui). 

86. Lopšelio-darželio darbuotojai, tiesiogiai iš kitų institucijų ir organizacijų gavę darželiui 

adresuotus  dokumentus, juos nedelsiant privalo perduoti raštvedei užregistruoti. 

87. Lopšelio-darželio darbuotojai, turintys įstaigos elektroninio pašto adresą, į šiuos paštu gautus  

laiškus ar kito 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 direktorių arba direktoriaus pavaduotoją. 

88. Raštvedė gautus dokumentus  tą pačią arba kitą darbo dieną pateikia lopšelio-darželio 

direktoriui, o jam nesant -  jį pavaduojančiam direktoriaus pavaduotojui. 

89. Lopšelio-darželio direktorius arba jį pavaduojantis direktoriaus pavaduotojas, susipažinęs su 

dokumentais, užrašo rezoliuciją, kurioje vykdytoją(us) dokumente keliamo(ų) klausimo(ų) 

sprendimo būdą(us), užduotie įvykdymo terminą ir grąžina dokumentus raštvedei. 

90. Raštvedė tą pačią dieną šiuos dokumentus perduoda rezoliucijoje nurodytiems vykdytojams. 

Jei nurodymą turi vykdyti keli vykdytojai, pirmajam vykdytojui atiduodamas dokumento 

originalas., nurodymą turi vykdyti keli vykdytojai, pirmajam vykdytojui atiduodamas dokumento 

originalas, kitiems vykdytojams – dokumento kopijos. Jei dokumentai yra gauti iš steigėjo 

institucijos darbuotojų, vykdytojams perduodamos šių dokumentų kopijos, o originalai įsegami į 

atitinkamas bylas. 

91. Direktoriaus pasirašytus siunčiamus dokumentus raštvedė registruoja, užrašydama indeksus, 

ir išsiunčia adresatams. Šių dokumentų antrus vizuotus egzempliorius ji įsega į atitinkamą bylą. 

92. Lopšelio-darželio archyvą tvarko archyvarė Lietuvos archyvų departamento prie LR 

Vyriausybės nustatyta tvarka. 

93. Atrinkti naikintini dokumentai sudeginami prieš tai surašius dokumentų naikinimo aktą. 

Lopšelio-darželio direktorius turi įstaigos ir savo vardinį antspaudą, kuriuos saugo savo kabinete. 

Jie dedami ant finansinių dokumentų, kitų svarbių dokumentų. 

 

XIII. SKYRIUS 

BAIGIAMOJI DALIS 

 

94. Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos visiems įstaigos darbuotojams.  

95. Visi darbuotojai turi būti supažindinti su šiomis taisyklėmis pasirašytinai ir jos skelbiamos 

matomoje vietoje. 

 

_____________________________________ 

 


