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KARALIAUS MINDAUGO PROFESINIO MOKYMO CENTRO  

 DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL KARALIAUS MINDAUGO PROFESINIO MOKYMO CENTRO DARBO TVARKĄ 

IR PAREIGAS REGLAMENTUOJANČIŲ PAŽEIDIMŲ DOKUMENTAVIMO TVARKOS 

APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2019 m.  gruodžio 2 d. Nr. V-391 

Kaunas 

 

Vadovaudamasi ,,Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro darbo tvarkos taisyklėmis“ 

patvirtintomis 2018 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V- 244, ,,Lietuvos Respublikos darbo kodekso 

patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo“ 2016 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. XII-2603 

patvirtintomis galiojančiomis nuostatomis, Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais teisės 

aktais bei Centre galiojančiais lokaliais teisės aktais:  

T v i r t i n u pridedamus:  

1.1. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro darbo tvarką ir pareigas 

reglamentuojančių pažeidimų dokumentavimo tvarkos aprašą“:   

1.1.1. ,,Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro šiurkščių darbo tvarkos (pareigų 

pažeidimų) sąrašą“ (1 priedas),  

1.1.2. ,,Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro nušalinimo nuo darbo tvarką“ (2 

priedas).  

2. Į p a r e i g o j u:  

2.1. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro direktoriaus padėjėją Ingą Švilpauskienę 

su šiuo įsakymu pažindinti visus Centro darbuotojus siunčiant el. pašto adresu 

vardas.pavarde@kaupa.lt;   

2.2. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro direktoriaus pavaduotoją ugdymui Tomą 

Darbutą iki 2019 m. gruodžio 20 d. su šiuo įsakymu supažindinti darbuotojus, tvarką  pristatyti 

mokytojų susirinkime;  

2.3. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro direktoriaus pavaduotoją infrastruktūrai 

Rimvydą Aidukevičių pasirašytinai su šiuo įsakymu supažindinti ūkio dalies Centro darbuotojus 

kuriems nesuteiktas el. pašto adresas iki 2019 m. gruodžio 20 d., tvarką  pristatyti skyriaus 

susirinkime; 

2.4. Skyrių vedėjus ir sektorių vadovus iki 2019 m. gruodžio 20 d. su šiuo įsakymu 

supažindinti skyrių darbuotojus, tvarką pristatyti skyriaus darbuotojų susirinkime. 

3. P a v e d u  personalo vadovei Ingai Murmienei įsakymo vykdymo kontrolę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Direktorė          Nora Pileičikienė 

Parengė  

Direktoriaus padėjėja  

Inga Švilpauskienė 
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PATVIRTINTA  

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo 

centro direktoriaus 2019 m. gruodžio 2 d.  

       įsakymu Nr. V-391 

 

 

KARALIAUS MINDAUGO PROFESINIO MOKYMO CENTRO  

DARBO TVARKĄ IR PAREIGAS REGLAMENTUOJANČIŲ PAŽEIDIMŲ 

DOKUMENTAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.  Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro (toliau – Centras) darbo tvarką ir pareigas 

reglamentuojančių pažeidimų dokumentavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja, kad 

darbo drausmė ir tinkamas darbo pareigų atlikimas yra sklandžios Centro veiklos, administracijos ir 

darbuotojų savitarpio supratimo garantas, kad darbo drausmė ir tinkamas darbo pareigų atlikimas yra 

būtina Centro veiklos sąlyga, garantuojanti darbingą mikroklimatą darbuotojų kolektyve, taip pat 

klaidų išvengiamumą darbuotojams taikant drausminio poveikio priemones. 

 2. Apraše naudojamos sąvokos: 

2.1. Darbo tvarka – visuma Centro lokalių teisės normų aktų (toliau – Centro teisės aktai), 

nustatančių darbo tvarką, darbuotojo ir darbdavio tarpusavio santykius, jų teises ir pareigas,  

konkretaus darbuotojo pareigą vykdyti Centro ir kitus teisės normų aktų reikalavimus, o pasirašius 

darbo sutartį, įgyti vadovaujantis ,,Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir 

įgyvendinimo įstatymas“ patvirtinto 2016 m. rugsėjo 14 d. įsakymu XII-2603 (toliau – Darbo 

kodeksas) numatytas teises, kartu įgyjant pareigą veikti pagal numatytą Centro tvarką ir vykdyti 

teisėtus darbdavio nurodymams; 

2.2. Darbo pareigos – darbuotojui privalomos atlikti funkcijos, darbo veikla, pagal darbo 

sutartyje sulygtą pareigybę; 

2.3. Darbo tvarkos ir darbo pareigų pažeidimas (toliau – Darbo tvarkos (pareigų) 

pažeidimas) – darbuotojo darbo pareigų pažeidimas, Centro darbo tvarkos ir darbinių pareigų 

nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės, neatidumo, aplaidumo, darbuotojų 

saugos ir sveikatos norminių teisės aktų, darbų organizavimo ir vykdymo taisyklių, technologinių 

reikalavimų ir instrukcijų reikalavimų nesilaikymas; 

2.4. Drausminė atsakomybė – teisinės atsakomybės rūšis, taikoma, kai darbdavys ir 

darbuotojas yra susiję darbo teisiniais santykiais ir taikoma tik esant Darbo tvarkos (pareigų) 

pažeidimui; 

2.5. Drausminės atsakomybės sąlygos – darbuotojo konkreti neteisėta veika ir veikla 

(veiksmai, veikimas ar neveikimas), jos žalingos pasekmės, priežastinis ryšys tarp darbuotojo 

neteisėtos veikos ir jos žalingų pasekmių, darbuotojo kaltė; 

2.6. Drausminio poveikio priemonė – Centre taikoma organizacinė priemonė, kuri atlieka 

šviečiamąją funkciją pažeidimą padariusiam darbuotojui ir prevencinę funkciją darbuotojams dėl 

Darbo tvarkos (pareigų) pažeidimų darymo. 

3. Aprašu siekiama, kad drausminio poveikio priemonės darbuotojams už Darbo tvarkos 

pažeidimus, netinkamą pareigų vykdymą būtų teisingos, adekvačios padarytam Darbo tvarkos 

(pareigų) pažeidimui, būtų veiksmingos ir atitiktų šviečiamąją, prevencinę funkcijas, bei būtų 

skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikoje (toliau – LR) galiojančiais norminiais teisės aktais, 

Centre galiojančiais lokaliais teisės aktais, su kuriais darbuotojas yra supažindintas. 

4. Darbuotojo ir kitų Darbo tvarkos (pareigų) pažeidimo tyrimu suinteresuotų asmenų 

supažindinimas su informacija ar dokumentais vykdomas kaip tai yra reglamentuota Centro lokalių 

teisės aktų ir informacijos skelbimo, perdavimo, saugojimo tvarkos apraše. 
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II. CENTRO DARBO TVARKOS (PAREIGŲ) UŽTIKRINIMAS 

 

5. Darbo tvarka Centre užtikrinama: 

 5.1. Centro lokaliais teisės aktais, reglamentuojančiais Darbo tvarką, ir su jais supažindinant 

darbuotojus; 

5.2. sudarant organizacines ir ekonomines sąlygas darbuotojams darbo sutartyje sulygtam 

darbui atlikti, laikantis darbo teisės normų, darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių bei kitų 

teisės aktų reikalavimų, skatinant darbuotojų kokybišką ir efektyvų darbą ir sprendžiant jų darbo, 

poilsio ir socialines problemas; 

5.3. naujai priimtą darbuotoją ir (ar) darbuotoją, kurio darbo sutarties sąlygos pakeičiamos; 

supažindinant su jo būsimo darbo sąlygomis ir Centro lokaliais teisės aktais, darbo teisės normomis; 

5.4. darbuotojus supažindinant su naujais Centro lokaliais teisės aktais, darbo teisės normomis 

su jų pakeitimais, aktualiais darbuotojo darbo pareigų atlikimui bei darbo tvarkos užtikrinimui; 

5.5. taikant drausminio poveikio priemones darbuotojams, pažeidusiems darbo tvarką; 

5.6. užtikrinant kokybišką ir efektyvią vidinę komunikaciją. 

6. Darbo tvarką ir elgesio taisykles reglamentuoja Centro Darbo tvarkos taisyklės, Centro 

kolektyvinė sutartis, Centro ir darbuotojo susitarimas dėl konfidencialios informacijos apsaugos. 

7. Šiurkštūs Darbo tvarkos (pareigų) pažeidimai išvardinti šiurkščių Darbo tvarkos (pareigų) 

pažeidimų sąraše, šio Aprašo 1 priede. 

8. Darbuotojo darbo pareigos nurodytos pareiginiuose nuostatuose ir (arba) pareigybės 

aprašymuose, ir (arba) darbo sutartyje. 

 

III. DRAUSMINIO POVEIKIO PRIEMONĖS IR JŲ SKYRIMO TVARKA 

 

9. Drausminės atsakomybės taikymas turi svarbią reikšmę Centro darbuotojų kolektyvui 

pranešant apie nesitaikstymą su Darbo tvarkos (pareigų) pažeidėjais ir pažeidimais.  

10. Centro darbuotojams už Darbo tvarkos (pareigų) pažeidimus gali būti taikomos 

drausminio poveikio priemonės: 

10.1. Darbo tvarkos (pareigų) pažeidimo fiksavimas: pranešimas darbuotojui, kad per 

paskutinius 12 (dvylika) mėnesių darbuotojui padarius 2 (antrą) tokį pat Darbo tvarkos (pareigų) 

pažeidimą, su darbuotoju bus nutraukta darbo sutartis darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės; 

10.2. darbo sutarties nutraukimas  už šiurkštų Darbo tvarkos (pareigų) pažeidimą. 

11. Drausminė atsakomybė kiekvieno darbuotojo atžvilgiu taikoma individualiai, tuo 

siekiama ne tik nubausti, bet ir daryti šviečiamąjį, ir prevencinį poveikį pažeidėjui, ir kitiems Centro 

darbuojamas. 

12. Centro direktorius parenka tinkamą drausminio poveikio priemonę (arba priemones), kartu 

siekdamas jos (arba jų) šviečiamojo ir prevencinio poveikio.  

13. Drausminio poveikio priemonių taikymas yra darbdavio teisė, o ne pareiga. 

14. Darbo tvarkos (pareigų) pažeidimo fiksavimas gali turėti pasekmes – laikiną tam tikrų 

privilegijų ar teisių praradimą, vadovaujantis galiojančiais Centro lokaliais teisės aktais. 

15. Nuasmeninta informacija, nenurodant prasižengusio darbuotojo vardo, pavardės, pareigų 

ar kitos informacijos, galinčios identifikuoti asmenį ar pažeisti asmens duomenų apsaugą apie Darbo 

tvarkos (pareigų) pažeidimą, jo pasekmes bei pritaikytas drausminio poveikio priemones Centro 

direktoriaus sprendimu gali būti skelbiama viešai. 

16. Darbuotojas, pastebėjęs Darbo tvarkos (pareigų) pažeidimą arba apie jį sužinojęs, apie tai 

privalo informuoti tiesioginį vadovą ir (arba) Centro direktorių. 

17. Darbuotojui, galimai pažeidusiam Darbo tvarką ar netinkamai vykdant pareigas, Centro 

direktorius teikia reikalavimą pasiaiškinti, kuriame nurodoma dėl kokio Darbo tvarkos (pareigų) 

pažeidimo reikalaujama pasiaiškinti ir nurodomas protingas pasiaiškinimo pateikimo terminas per 8 

(aštuonias) darbo valandas arba per kitą reikalavime nurodytą terminą. 
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18. Darbuotojui, galimai pažeidusiam Darbo tvarką ar netinkamai vykdant pareigas, gali būti 

pateiktas papildomas reikalavimas (-ai) papildomai paaiškinti ir patikslinti Darbo tvarkos (pareigų) 

pažeidimo aplinkybes. 

19. Reikalavimai paaiškinti galimai padaryto Darbo tvarkos (pareigų) pažeidimo aplinkybes 

gali būti teikiami ir kitiems Centro darbuotojams, jei manoma, kad jie matė, žinojo (ir pan.) apie 

Darbo tvarkos (pareigų) pažeidimą. 

20. Gavęs paaiškinimą (-us), Centro direktorius kartu su galimai Darbo tvarką (pareigas) 

pažeidusio darbuotojo tiesioginiu vadovu pradeda Darbo tvarkos (pareigų) pažeidimo tyrimą ir 

sprendžia, ar tai buvo darbo tvarkos (pareigų) pažeidimas ir priima sprendimą: 

20.1. jei tai nebuvo Darbo tvarkos (pareigų) pažeidimas, apie tai raštiškai informuoja 

suinteresuotus asmenis; 

20.2. jei tai buvo Darbo tvarkos (pareigų) pažeidimas per 1 (vieną) kalendorinį mėnesį nuo 

pažeidimo paaiškėjimo dienos, apie tai praneša darbuotojui, kad jis pažeidė Darbo (pareigų) tvarką, 

nurodo kokį pažeidimą padarė ir įspėją darbuotoją, kad jei per paskutinius 12 (dvylika) mėnesių 

darbuotojas padarys antrą tokį pat Darbo (pareigų) tvarkos pažeidimą, su darbuotoju bus nutraukta 

darbo sutartis darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės; 

20.3. nutraukia darbo sutartį darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės, vadovaudamiesi LR 

Darbo kodekso galiojančiomis nuostatomis. 

21. Darbuotojo atsisakymas paaiškinti arba paaiškinimo nepateikimas iki nustatyto termino, 

laikomas Darbo tvarkos (pareigų) pažeidimo padarymo pripažinimu. 

22. Darbo tvarkos (pareigų) pažeidimo tyrimui sudaroma Darbo tvarkos pažeidimo tyrimo 

komisija, kurios vienas narys turi būti Centro profesinės sąjungos narys. 

23. Darbo tvarkos (pareigų) pažeidimas turi būti ištirtas per Centro direktoriaus nustatytą 

terminą, bet ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų. 

24. Centras, tirdamas galimai darbuotojo padaryto Darbo tvarkos (pareigų) pažeidimo 

aplinkybes, gali nušalinti darbuotoją nuo darbo, kaip tai numatyta Nušalinimo nuo darbo tvarkoje (2 

priedas). 

25. Darbo tvarkos (pareigų) pažeidimas tiriamas analizuojant ir vertinant: 

25.1. ar Darbo tvarkos (pareigų) pažeidimas yra šiurkštus; 

25.2. ar sukeltos pasekmės ir kokiu būdu jos pasireiškė; 

25.3. ar yra darbuotojo kaltės;  

25.4. aplinkybes, kuriomis šis pažeidimas buvo padarytas; 

25.5. kokius nacionalinius ar Centro teisės aktus pažeidė darbuotojas; 

25.6. kokios svarbos Darbo tvarkos ar priskirtų pareigų darbuotojas nevykdė. 

26. Sprendimą nutraukti darbo sutartį dėl darbuotojo padaryto Darbo tvarkos (pareigų) 

pažeidimo Centro direktorius priima įvertinęs pažeidimo ar pažeidimų sunkumą ir padarinius, 

padarymo aplinkybes, darbuotojo kaltę, priežastinį ryšį tarp darbuotojo veikos ir atsiradusių 

padarinių, jo elgesį ir darbo rezultatus iki pažeidimo ar pažeidimų padarymo. Atleidimas iš darbo turi 

būti proporcinga pažeidimui ar jų visumai priemonė. 

27. Sprendimą nutraukti darbo sutartį dėl Darbuotojo padaryto pažeidimo Centro direktorius 

turi priimti ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo pažeidimo paaiškėjimo ir ne vėliau kaip per 6 

(šešis) mėnesius nuo jo padarymo dienos. Pastarasis terminas pratęsiamas iki 2 (dvejų) metų, jeigu 

darbuotojo padarytas pažeidimas paaiškėja atlikus auditą, inventorizaciją ar veiklos patikrinimą. 

28. Drausminė atsakomybė yra individualaus pobūdžio, ji taikoma, kai nustatomas 

darbuotojas, kuris dėl savo kaltės nevykdo darbo sutartimi prisiimtų pareigų arba jas atlieka 

netinkamai, kai darbuotojas darbo drausmę ir Darbo tvarką (pareigas) pažeidžia tyčia ar dėl 

neatsargumo (nerūpestingumo, aplaidumo) ir kai šios aplinkybės yra įrodytos nustatytais faktais. 

29. Drausminio poveikio priemonės taikomos, kai nustatomas darbuotojo padarytas konkretus 

Darbo tvarkos (pareigų) pažeidimas. 

30. Drausminio poveikio priemonę darbuotojas gali apskųsti darbo ginčų nagrinėjimo tvarka. 
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IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

31. Šis Aprašas gali būti keičiamas ir (ar) pildomas atskiru patvirtintu Centro direktoriaus 

įsakymu. 

 32. Šis Aprašas galioja neterminuotai ir taikomas visiems Centro darbuotojams ir yra 

peržiūrimas pasikeitus LR Darbo kodekso ar bet kurio kito taikytino teisės akto nuostatoms. 

____________________________  
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Karaliaus Mindaugo profesinio 

mokymo centro Darbo tvarką ir 

pareigas reglamentuojančių pažeidimų 

dokumentavimo tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

 

KARALIAUS MINDAUGO PROFESINIO MOKYMO CENTRO ŠIURKŠČIŲ DARBO 

TVARKOS (PAREIGŲ) PAŽEIDIMŲ SĄRAŠAS 

 

1. Per paskutinius 12 (dvylika) mėnesių darbuotojo padarytas 2 (antras) toks pat Darbo 

pareigų (tvarkos) pažeidimas. 

2. Neatvykimas į darbą visą darbo dieną ar darbo pamainą be pateisinamos priežasties. 

3. Pasirodymas darbe neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių 

medžiagų darbo metu darbo vietoje, išskyrus atvejus, kai tokį apsvaigimą sukėlė profesinių pareigų 

vykdymas. 

4. Atsisakymas tikrintis sveikatą, kai toks tikrinimas pagal darbo teisės normas privalomas. 

5. Priekabiavimas dėl lyties ar seksualinis priekabiavimas, diskriminacinio pobūdžio 

veiksmai ar garbės ir orumo pažeidimas kitų darbuotojų, mokinių ar trečiųjų asmenų atžvilgiu darbo 

metu ar darbo vietoje. 

6. Tyčia padaryta turtinė žala darbdaviui ar bandymas tyčia padaryti jam turtinės žalos. 

7. Kiti pažeidimai, kuriais šiurkščiai pažeidžiamos Centro Darbo tvarka ir darbuotojo darbo 

pareigos: 

7.1. Moterų ir vyrų lygių teisų pažeidimas arba seksualinis priekabiavimas prie bendradarbių, 

pavaldinių, mokinių ar interesantų;  

7.2.  Darbo metu ar darbo vietoje padaryta nusikaltimo požymių turinti veika; 

7.3. Darbo tvarkos taisyklių nesilaikymas, jei tai trikdo Centro veiklą, pažeidžia Centro ar jo 

darbuotojų interesus, kenkia Centro įvaizdžiui; 

7.4. Pareiginių nuostatų reikalavimų nesilaikymas, jei tai trikdo Centro veiklą, pažeidžia 

Centro ar jo darbuotojų interesus, kenkia Centro įvaizdžiui; 

7.5. Nustatyto darbo proceso eigos savavališkas nesilaikymas; 

7.6. Nemandagus, nepagarbus, grubus bendravimas (verbalinis, neverbalinis, susirašinėjimas 

ir pan.) su Centro bendruomenės nariais, partneriais, klientais ir kitais su Centru susijusiais fiziniais 

ir juridiniais asmenimis; 

7.7. Konfidencialios informacijos, komercinių ar technologinių paslapčių atskleidimas; 

7.8. Asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių Europos sąjungos, LR ir Centro teisės aktų 

reikalavimų nesilaikymas; 

7.9. Dalyvavimas veikloje, kuri pagal įstatymų, kitų norminių teisės aktų, Darbo tvarkos 

taisyklių ar darbo sutarčių nuostatas nesuderinama su darbo funkcijomis; 

7.10. Pasinaudojimas pareigomis ir su pareigomis susijusia informacija, asmeniniais tikslais, 

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

ar biurokratizmas;  

7.11. Asmeninių paslaugų Centro bendruomenės nariams, kitiems su centru susijusiems 

fiziniams ar juridiniams asmenims teikimas ar gavimas, jei tokią pačią paslaugą teikia ir Centras ar 

asmeninių paslaugų gavimas, pasinaudojus Centro ryšiais gavimas; 

7.12. Siūlymas asmeniškai teikti paslaugas analogiškas Centro teikiamoms paslaugoms; 

7.13. Siūlymas fiziniams ar juridiniams asmenims gauti paslaugas analogiškas Centro 

teikiamos paslaugoms iš kito analogiškos paslaugos teikėjo (fizinio ar juridinio asmens); 

7.14. Asmeninių, su darbo reikalais nesusijusius darbų atlikimas (vykdymas) darbo metu be 

Centro direktoriaus ar tiesioginio darbo vadovo leidimo; 

7.15. Atsisakymas teikti informaciją, kai įstatymai, kiti norminiai teisės aktai ar Darbo tvarkos 

taisyklės įpareigoja ją teikti, arba šiais atvejais žinomai neteisingos informacijos teikimas; 
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7.16. Informacijos apie Centrą teikimas, komentavimas tretiesiems fiziniams ar juridiniams 

asmenims, žiniasklaidai (spaudos, televizijos, radijo atstovai, elektroninės žiniasklaidos priemonės), 

socialiniuose tinkluose be Centro direktoriaus leidimo; 

7.17. Tyčia, dėl neatidumo ar aplaidumo klaidingos informacijos teikimas klientui ir Centro 

administracijai; 

7.18. Veikos, turinčios vagystės, sukčiavimo, turto pasisavinimo arba iššvaistymo, neteisėto 

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

ar administracinėn atsakomybėn; 

7.19. Neblaivumo (girtumo) ir (ar) apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tikrinimo 

bei nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ir (ar) apsvaigimo nuo psichiką veikiančių 

medžiagų tvarkos reikalavimų nesilaikymas; 

7.20. Darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, darbo higienos 

reikalavimų nesilaikymas; 

7.21. Darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės. 

7.22. Konfliktinių situacijų sudarymas, nepasitikėjimo bendradarbiais ir Centro vadovybe 

skatinimas; 

7.23. Veika ir veikla, dėl kurios sugadinamas (gadinamas) Centro turtas, Centro 

bendruomenės nario ar su Centru susijusio fizinio ar juridinio asmens turtas; 

7.24. Asmeninių dokumentų ir daiktų, pinigų laikymas kartu su Centro dokumentais ir 

inventoriumi ar pinigais, jei nėra galimybės nedelsiant ir neabejojant identifikuoti daiktų, pinigų, 

inventoriaus savininką (Centras ar darbuotojas); 

7.25. Naudojimasis nelegalia programine įranga, palikimas ant darbo stalo dokumentų, 

juodraščių, projektų ir pan., galinčių turėti konfidencialios informacijos, pasibaigus darbo dienai ar 

darbo patalpose esant pašaliniams asmenims; 

7.26. Išsinešimas iš Centro patalpų Centrui priklausančių dokumentų, daiktų, inventoriaus be 

Centro direktoriaus ar jo įgalioto asmens, ar tiesioginio darbo vadovo leidimo; 

7.27. Dokumentų, duomenų klastojimas; 

7.28. Tiesioginių pareigų ir darbo užduočių neatlikimas, atlikimas nekokybiškai ar ne laiku; 

7.29. Savo Darbo (pareigų) delegavimas kitiems asmenims be Centro direktoriaus ar jo 

įgalioto asmens, ar tiesioginio vadovo leidimo; 

7.30. Neatidus, aplaidus reikalaujamų ataskaitų pildymas ar jų nepildymas ir nepateikimas, 

pateikimas vėluojant. 

8. Sisteminis Darbo tvarkos (pareigų) pažeidinėjimas: kai per paskutinius 12 (dvylika) 

mėnesių užfiksuota ne mažiau kaip 2 (du) Darbo tvarkos (pareigų) pažeidimai. 

_________________________ 
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Karaliaus Mindaugo profesinio 

mokymo centro Darbo tvarką ir 

pareigas reglamentuojančių pažeidimų 

dokumentavimo tvarkos aprašo 

                 2 priedas 

 

 

KARALIAUS MINDAUGO PROFESINIO MOKYMO CENTRO 

NUŠALINIMO NUO DARBO TVARKA 

 

1. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro (toliau – Centras) nušalinimo nuo darbo 

tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja darbo sutarties vykdymo sustabdymą, darbuotoją nušalinant 

nuo darbo, nušalinimo nuo darbo priežastis, procedūrą ir darbo apmokėjimo nušalinimo metu, tvarką. 

2. Darbuotojo nušalinimo nuo darbo priežastys: 

2.1. jeigu darbuotojas pasirodė darbe apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar 

toksinių medžiagų. Darbuotojas nušalinama nuo darbo vadovaujantis Neblaivumo (girtumo) 

ir (ar) apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tikrinimo bei nušalinimo nuo darbo dėl 

neblaivumo ir (ar) apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarkos aprašu; 

2.1. pagal pareigūnų arba valdžios organų, kuriems įstatymai suteikia nušalinimo teisę, 

rašytinį reikalavimą; 

2.2. tirdamas darbuotojo galimo padaryto Darbo tvarkos (pareigų) pažeidimo aplinkybes. 

3. Prieš pradedant Tvarkos procedūrą reikia įvertinti aplinkybes dėl kurių darbuotojas 

nušalinamas: 

3.1. jei yra akivaizdus faktas, kad darbuotojas yra darbe apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, 

psichotropinių ar toksinių medžiagų, įvykis dokumentuotas; 

3.2. jei yra pareigūnų arba valdžios organų, kuriems įstatymai suteikia nušalinimo teisę, 

rašytinis reikalavimas kuriame nurodyta kuriam laikui darbuotojas nušalinamas, nušalinimo 

priežastis ir teisinis pagrindas;  

3.3. nušalinimo trukmė – iki 3 (trijų) mėnesių. Nušalinimo atveju ir laikotarpiu darbo 

užmokestis nemokamas.  

3.4. Pasibaigus nušalinimo nuo darbo terminui ir darbuotojui negrįžus į darbą: 

3.4.1. nušalinimas nuo darbo pratęsiamas, jei pareigūnai arba valdžios organai, kuriems 

įstatymai suteikia nušalinimo teisę, pateikia dokumentą dėl nušalinimo nuo darbo pratęsimo; 

3.4.2. su darbuotoju nutraukiama darbo sutartis, vadovaujantis LR Darbo kodekso straipsniu 

„Darbo sutarties nutraukimas nesant darbo sutarties šalių valios“. 

3.5. tiriant darbuotojo galimo padaryto Darbo tvarkos (pareigų) pažeidimo aplinkybes; 

nušalinimo trukmė - iki 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, mokant Darbuotojui vidutinį jo darbo 

užmokestį. Nušalintas Darbuotojas, jeigu jis sutinka, gali būti perkeltas į kitą darbą, jeigu toks 

perkėlimas neprieštarauja nušalinimo tikslui. 

4. Nušalinimas nuo darbo įforminamas Centro direktoriaus įsakymu, kuriame nurodoma 

nušalinimo priežastis ir trukmė, informacija apie darbo užmokesčio mokėjimą ar nemokėjimą 

nušalinimo laikotarpiu. 

5. Su sprendimu nušalintas nuo darbo Darbuotojas supažindinamas pasirašytinai, o jei 

atsisako pasirašyti ant dokumento (susipažinti), šis faktas fiksuojamas tame pačiame dokumente, 

pasirašant atsisakymą mačiusiems darbuotojams (liudininkams). 

6. Dokumentas apie nušalinimą nuo darbo darbuotojui įteikiamas taip, kaip reglamentuota 

Centro lokalių teisės aktų ir informacijos skelbimo, perdavimo, saugojimo tvarkos apraše. 

7. Jeigu darbuotojas Centro direktoriaus sprendimu arba tam įgaliotų valdžios organų arba 

pareigūnų reikalavimu buvo nušalintas nuo darbo nepagrįstai, darbuotojo reikalavimu ir įstatymų 

nustatyta tvarka darbuotojui atlyginama žala. 

8. Ginčai dėl nušalinimo pagrįstumo ir žalos atlyginimo nagrinėjami darbo ginčams dėl 

teisės nagrinėti nustatyta tvarka.  


