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                                                 PATVIRTINTA  

                                                                                    Kauno lopšelio-darželio ,,Gandriukas“ 

                                                                                           Direktorės Loretos Aurelijos Saulevičienės 

                                                                                        2019 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V-47 

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,GANDRIUKAS“ 

VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS  

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Kauno lopšelio-darželio ,,Gandriukas“ darbo tvarkos taisyklės yra lopšelio-darželio 

bendruomenės darbą reglamentuojantis dokumentas. Jos apibrėžia bendruosius darbo 

santykių pricipus ir elgesio normas tarp įstaigos vadovų, pedagogų, aptarnaujančio personalo, 

ugdytinių, jų tėvų globėjų). 

2. Ikimokyklinė įstaiga savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos įstatymais, vyriausybės 

nutarimais, švietimo ir mokslo ministerijos bei kitų ministerijų norminiais aktais, lopšelio-

darželio ,,Gandriukas“ nuostatais ir vidaus darbo tvarkos taisyklėmis.  

3. Lopšelis-darželis yra biudžetinė vaikų ugdymo įstaiga, glaudžiai bendradarbiaujanti su šeima, 

rengianti vaikus mokyklai. 

4. Įstaigai vadovauja direktorius, kurį skiria ir atleidžia įstaigos steigėjas vadovaujantis 

nustatytais kvalifikaciniais reikalavimais pretendentams. 

5. Direktorius rūpinasi visuomenės informavimu apie lopšelio-darželio veiklą ir jos įvaizdžio 

formavimu. Jis atsakingas už informacijos apie lopšelio-darželio veiklos teikimą steigėjui, 

įstaigos tarybai ir kt. 

6. Darbuotojų pareigas reglamentuoja darbo sutartis, pareiginis aprašas, saugos ir sveikatos 

instrukcijos. 

7. Asmuo, priimamas dirbti įstaigoje, supažindinamas su šiomis taisyklėmis, pareiginiu aprašu, 

saugos ir sveikatos darbe, civilinės, priešgaisrinės saugos instrukcijomis ir, jam sutikus dirbti 

bei jam ir darbdaviui pasirašius darbo sutartį, laikoma, kad jie susitarė dėl būtinųjų ir kitų 

darbo sutarties sąlygų, kiek jos apimamos dokumentuose. 

 

II.       DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ,  

PERKĖLIMO Į KITĄ DARBĄ IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKA 

 

8. Lopšelio-darželio darbuotojus priima į pareigas (darbą) ir atleidžia iš pareigų lopšelio-darželio 

direktorius vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu, o jam nesant jį 

pavaduojantis direktoriaus pavaduotojas. 

9.  Direktoriaus ir darbuotojo susitarimas dėl darbo įforminamas darbo sutartimi, kai šalys 

susitarė dėl būtinų darbo sutarties sąlygų: darbuotojo darbovietės (struktūrinio padalinio ir 

kt.), darbo funkcijų (t. y. dėl tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbo arba tam 
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tikrų pareigų) ir darbo apmokėjimo. Darbo sutartis sudaroma ne vėliau kaip prieš vieną darbo 

dieną, iki darbuotojui pradedant dirbti, ir įsigalioja darbuotojo pradėjimo dirbti dieną. 

10.  Šalių susitarimu gali būti sulygstama ir dėl kitų darbo sutarties sąlygų (išbandymo, papildomo 

darbo ir kt.). 

11. Darbo sutartyje gali būti sulygta, kad jeigu sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva dėl 

darbuotojo kaltės arba darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių, tai darbuotojas įsipareigoja 

atlyginti lopšeliui-darželiui ,,Gandriukas“ jos turėtas išlaidas per paskutinius dvejus darbo 

metus darbuotojo mokymui, kvalifikacijos kėlimui, stažuotėms, įskaitant bet neapsiribojant 

komandiruotės išlaidomis, kiek šios išlaidos yra patirtos žinių ir gebėjimų, viršijančių darbo 

veiklai keliamus reikalavimus, įgijimui.  

12. Sudarydamas darbo sutartį, vadovas supažindina priimamą dirbti asmenį su jo būsimo darbo 

sąlygomis, darbo sutartimi, konfidencialumo pasižadėjimu, kitais darbovietėje galiojančiais 

teisės aktais, taisyklėmis ir aprašais. 

13. Direktorius pareikalauja, kad priimamasis dirbti pateiktų asmens tapatybę patvirtinantį 

dokumentą. 

14. Jeigu darbo įstatymai sieja priėmimą į darbą su tam tikru išsimokslinimu ar profesiniu 

pasirengimu, sveikatos būkle, teisėmis į papildomas ar tikslines atostogas (pvz., auginant 

mažamečius vaikus ar neįgalų vaiką ir t.t.), mokestines nuolaidas (pvz., papildomas 

neapmokestinamas pajamų dydis ar kt.) priimamasis pateikia lopšelio-darželio direktoriui 

išsimokslinimą, profesinį pasirengimą, sveikatos būklę patvirtinančius dokumentus, savo 

nepilnamečių vaikų gimimo liudijimus ir sveikatos būklę patvirtinančius dokumentus, o 

nepilnametis nuo keturiolikos iki šešiolikos metų-gimimo liudijimą, mokyklos, kurioje 

mokosi, taip pat vieno iš tėvų ar kito vaiko atstovo pagal įstatymą raštišką sutikimą bei vaiko 

sveikatą prižiūrinčio gydytojo leidimą. Direktorius gali pareikalauti ir kitų įstatymų nustatytų 

dokumentų. 

15. Darbuotojas neturi teisės be lopšelio-darželio ,,Gandriukas“ ar jo įgalioto asmens sutikimo 

savo darbą pavesti kitam asmeniui. 

16. Perkelti darbuotoją į kitą nuolatinį darbą galima tik esant išankstiniam raštiškam darbuotojo 

sutikimui. 

17. Kai keičiamas darbo organizavimas, taip pat kitais būtinumo atvejais lopšelio-darželio 

direktorius turi teisę pakeisti darbo sutarties sąlygas. Jei darbuotojas nesutinka dirbti 

pakeistomis darbo sąlygomis, jis gali būti atleistas iš darbo laikantis nustatytos darbo sutarties 

nutraukimo tvarkos. 

18. Darbuotojas iš darbo gali būti atleistas Darbo kodekso nustatytais pagrindais ir tvarka. Darbo 

santykių pasibaigimo diena yra paskutinė darbuotojo darbo diena. 

 

III. UGDYMO TURINYS IR TVARKA 

 

19. Įstaigoje ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro 

patvirtinta Bendrąja priešmokyklinio ugdymo programa, vaiko brandumo mokyklai 

rodikliais, pagrindiniais ugdymo principais, steigėjo patvirtinta lopšelio-darželio 
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,,Gandriukas“ ikimokyklinio ugdymo programa, atsižvelgiant į įstaigos tradicijas, vietovės 

prioritetus, pedagogines, materialines galimybes. 

20. Tėvams pageidaujant, įstaigoje gali būti organizuojama papildoma vaikų ugdymo veikla. 

21. Lopšelis-darželis skirtas 1,6-6 (7) metų vaikams 

22. Vaikai į lopšelį-darželį priimami bei priėmimo prioritetai teikiami steigėjo nustatyta tvarka. 

23. Grupes komplektuoja direktorius, teikdamas ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių 

modelius, pritarus lopšelio-darželio tarybai, tvirtinti steigėjui jo nustatyta tvarka kiekvienų 

metų rugsėjo 1 d. 

24. Komplektuojant vaikų grupes direktorius vadovaujasi Lietuvos higienos normomis. 

 

IV. BENDROSIOS DARBUOTOJŲ PAREIGOS  

IR TEISĖS 

25. Lopšelio-darželio darbuotojai privalo: 

25.1. Dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis darbo tvarkos, darbo drausmės (nustatytos darbo laiko 

trukmės, visą darbo laiką skirti darbui, naudoti darbo priemones tik darbo funkcijoms 

vykdyti ir t.t.); 

25.2. Atlikti pavestą darbą kvalifikuotai, laiku ir kokybiškai, laikytis drausmės; 

25.3. Vykdyti lopšelio-darželio direktoriaus ir savo tiesioginio vadovo teisėtus nurodymus ir 

pavedimus, nustatytus darbo sutartyse;  

25.4. Operatyviai, kompetentingai ir dėmesingai spręsti klientų klausimus, bendrauti su jais 

mandagiai; 

25.5. Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimų, 

nekenkti kitų dirbančiųjų sveikatai, tausoti savąją; 

25.6. Laikytis nustatytos materialinių vertybių ir dokumentų saugojimo tvarkos; 

25.7. Efektyviai naudoti įrenginius, ekonomiškai ir racionaliai naudoti medžiagas, elektros 

energiją bei kitus materialinius išteklius; nesinaudoti ir neleisti naudotis su darbu susijusia 

informacija kitokia tvarka ir mastu, nei nustato įstatymai ir kiti teisės aktai; 

25.8. Laikytis visuotinai priimtų elgesio normų ir tarpusavio santykių reikalavimų; 

25.9. Atlyginti dėl darbuotojo kaltės lopšeliui-darželiui padarytus nuostolius sugadinus ar 

praradus įrankius, medžiagas, spec. Aprangą ir kitą padarytą žalą; 

25.10. Nenaudoti, nekopijuoti, nediegti, nesiųsti ir neplatinti darbo vietoje nelegalios 

kompiuterinės programinės įrangos ir autorių teises pažeidžiančių kūrinių; 

25.11. Vykdyti pareiginių nuostatų reikalavimus; 

25.12. Kvalifikacijos kėlimo metu laikytis akademinės drausmės reikalavimų. 

25.13. Įstaigos darbuotojai, bendraudami su interesantais, turi rodyti jiems dėmesį, būti 

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

atveju, jei darbuotojai negali išspręsti interesanto problemos, jis turi nurodyti kitą įstaigos 

darbuotoją, kuris gali padėti išspręsti problemą. Siekiant, kad įstaiga turėtų gerą vardą, 
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turi būti užtikrinta darbo drausmė ir maksimalus dėmesys vaikams ir pavyzdinė 

aptarnavimo kultūra; 

25.14. Pastabas dėl pavaldžių asmenų klaidų ir darbo trūkumų reikšti korektiškai; 

25.15. Skatinti pavaldžius darbuotojus reikšti savo nuomonę ir ją išklausyti; 

25.16. Pavaldžių darbuotojų ir direktoriaus tarpusavio santykiai turi būti grindžiami abipuse 

pagarba; 

25.17. Visi darbuotojai turi dalyvauti įstaigos veiklos vertinime ir įsivertinime; 

25.18. Įstaigos darbuotojai yra atsakingi už jiems patikėtų vaikų gyvybę ir sveikatą; 

25.19. Nuolat stebėti vaikų sveikatos būklę, daug dėmesio skiriant adaptacijos metu; 

25.20. Susirgus vaikui, nedelsiant informuoti įstaigos administraciją, visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistą ir vaiko tėvus; 

25.21. Priimti tik sveiką, neturintį užkrečiamųjų ligų sukėlėjų ar ligų požymių; 

25.22. Nepalikti vienų miegančių vaikų; 

25.23. Pasivaikščiojimų metu savavališkai nesujungti kelių grupių vaikų ir nesikalbėti, 

nepalikti vienų vaikų be priežiūros; 

25.24. Ateiti į darbą ir išeiti iš jo nustatytu laiku, laikytis nustatyto darbo laiko režimo; 

25.25. Negalintys laiku atvykti į darbą, nedelsiant informuoti lopšelio-darželio direktorių.  

26. Lopšelio-darželio darbuotojai turi teisę: 

26.1. Gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokestį; 

26.2. tobulinti kvalifikaciją už lopšelio-darželio lėšas; 

26.3. Naudotis Darbo kodekso ir kitų įstatymų nustatytomis atostogomis; 

26.4. Gauti paskatinimus ir apdovanojimus; 

26.5. Naudotis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis socialinėmis ir kitomis garantijomis; 

26.6. Reikalauti, kad būtų tinkamai ir saugiai įrengta darbo vieta, suteiktos reikalingos darbui 

priemonės; 

26.7. Pedagogai turi teisę laisvai pasirinkti veiklos organizavimo būdus, metodus, formas‘ 

26.8. Gauti iš lopšelio-darželio direktoriaus informaciją, susijusią su jo darbo santykiais; 

26.9. Kreiptis žodžiu ir raštu į lopšelio-darželio administraciją darbo sutarties klausimais. 

27. Lopšelio-darželio darbuotojams draudžiama: 

27.1. Darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, ar kitas toksines medžiagas, būti neblaiviems ar 

apsvaigusiems nuo narkotinių, toksinių medžiagų ar medicininių preparatų; 

27.2. Rūkyti įstaigos patalpose ir įstaigos teritorijoje; 

27.3. Savo nuožiūra, be administracijos leidimo trumpinti darbo valandas ir/ar neatvykti/išvykti 

iš/į darbą/o nepasibaigus darbuotojo darbo valandoms bei keisti darbo grafiką; 

27.4. Ilginti ir trumpinti vaikų maitinimo intervalus; 

27.5. Palikti vaikus be priežiūros; 
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27.6. Vaikų ugdymui skirtą laiką naudoti asmeninėms reikmėms ar dirbti pašalinius darbus; 

27.7. Atiduoti vaikus neblaiviems asmenims ar nepilnamečiams vaikams‘ 

27.8. Be vadovo sutikimo šaukti darbuotojų susirinkimus, posėdžius ar įvairius pasitarimus. 

28. Įstaigos direktorius atsako už tvarką ir visą įstaigos veiklą. 

 

V. DARBO IR POILSIO LAIKAS 

 

29. Lopšelio-darželio darbuotojams darbo ir poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos teisės aktais, nutarimais ir kitais dokumentais: 

29.1. Lopšelyje-darželyje taikoma suminė darbo laiko apskaitos forma: 

1) Penkių dienų darbo savaitė - 40 darbo valandų; 

2) Penkių dienų darbo savaitė - 36 darbo valandos; 

3) Penkių dienų darbo savaitė - 27 darbo valandos; 

4) Penkių dienų darbo savaitė - 26 valandos; 

5) Penkių dienų darbo savaitė - 38 valandos; 

29.2. Darbo dienomis, šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis lopšelyje-darželyje 

esant būtinybei gali dirbti kiemsargis, pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas, 

skalbėjas, valytojas ir skalbinių prižiūrėtojas, suderinus ir pakeitus jų darbo grafiką. 

29.3. Lopšelyje-darželyje viršvalandžiai neleistini. Taikyti viršvalandinį darbą galima tik 

išimtiniais atvejais, kuriuos įvardija Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas. 

30. Darbo laikas grupėse: 

1) Dieninėse 10.30 darbo valandų grupėse darbo laiko pradžia 7.30 valanda, o pabaiga -

18.00 valanda. 

2) Dieninėse grupės 12 darbo valandų grupėse darbo laiko pradžia - 7 valanda, o pabaiga 

- 19 valanda. 

31. Administracija turi teisę: 

31.1. Keisti lopšelio-darželio darbo laiką, atsižvelgiant į klientų poreikius, suderinus su įstaigos 

taryba; 

31.2. Darbuotojų pageidavimu, gali leisti jiems dirbti ne visą darbo dieną arba ne visą darbo 

savaitę. 

32. Darbo grafikai parengiami ir teikiami tvirtinti direktoriui ne vėliau, kai dvi savaitės iki darbo 

pradžios. 

33. Pedagogai rengia savo darbo grafiką kiekvieną mėnesį. Juos derina su pavaduotoju ugdymui. 

34. Technikiniam personalui darbo grafikus sudaro direktoriaus pavaduotojas ūkiui. 

35. Darbo grafikai skelbiami viešai įstaigos informaciniuose stenduose. 
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36. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti ne trumpesnė, kaip pusė valandos visiems darbuotojams. Dėl 

darbo sąlygų negalintiems palikti darbo vietos darbuotojams - pedagogams, virėjams -

suteikiama galimybė pavalgyti darbo metu. 

37. Lopšelio-darželio administracijos darbuotojų pietų pertrauka - 30 min. (11.30-12.00, 12-00-

12.30, 12.30-13.00 val.), ji skirta darbuotojui pailsėti ir pavalgyti. Jos metu jie turi teisę palikti 

darbo vietą ir pertrauką naudoti savo nuožiūra. 

38. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti neįskaitoma į darbo laiką. 

39. Sutrumpintas darbo laikas nustatomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. 

40. Darbuotojas, atsižvelgdamas į atliekamo darbo intensyvumą ir darbo pobūdį, turi teisę darbo 

dienos bėgyje daryti trumpalaikes pertraukas poilsiui. Šių pertraukų trukmė įskaitoma į darbo 

laiką. 

41. Darbuotojams, dirbantiems lauke, suteikiamos ne trumpesnės kaip 10 min. specialios 

pertraukos. Jos įskaitomos į darbo laiką. 

42. Šventinių dienų išvakarėse darbo laikas apskaitomas pagal Lietuvos Respublikos Darbo 

kodeksą. 

43. Kasmetinių atostogų suteikimo eilę nustato lopšelio-darželio direktorius, vadovaudamasis 

Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nustatyta tvarka. 

44. Atostogų grafiką direktorius sudaro kiekvieniems kalendoriniams metams ne vėliau, kaip iki 

einamųjų metų kovo 1 dienos ir skelbiamas visiems įstaigos darbuotojams. 

45. Nemokamos atostogos suteikiamos darbuotojui tik Lietuvos Respublikos Darbo kodekse 

numatytais atvejais. 

46. Tikslinės (mokymosi) atostogos darbuotojui suteikiamos, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Darbo kodeksu. 

 

VI. DARBO APMOKĖJIMAS 

 

47. Darbo apmokėjimo tvarką ir sąlygas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimai, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktai. Darbo užmokestis mokamas ne rečiau 

kaip du kartus per mėnesį. 

48. Lopšelyje-darželyje dirbančių pagal darbo sutartis darbuotojų tarnybinių atlygimų 

koeficientus bei kitas darbo užmokesčio sąlygas nustato direktorius, neviršijant darbo 

užmokesčio fondo, suderinus su steigėju. 

49. Pašalpų, vienkartinių išmokų, priemokų dydį už papildomą darbą, laikinai nesančių 

darbuotojų vykdymą nustato direktorius, atsižvelgdamas į darbo užmokesčio fondo ribas. 

 

VII.     DARBUOTOJŲ SKATINIMAS  

IR PRIEMONIŲ UŽ DARBO PAREIGŲ PAŽEIDIMUS TAIKYMAS 

50. Už gerą darbo pareigų vykdymą, našų darbą, gerą vaikų pažangą, ilgalaikį ir nepriekaištingą 

darbą lopšelyje-darželyje, direktoriaus įsakymu darbuotojai gali būti skatinami:  
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50.1. pareiškus padėką; 

50.2. apdovanojus dovana; 

50.3. premijuojant pagal įstaigos Darbo apmokėjimo tvarką; 

50.4. suteikiant papildomų atostogų; 

50.5. sudarant galimybę tobulinti kvalifikaciją pirmumo teise; 

50.6. skiriant kitus paskatinimus. 

51. Už darbo pareigų pažeidimą direktoriaus įsakymu darbuotojas gali būti: 

51.1. įspėjamas raštu apie padarytą pažeidimą ir kad pasikartojus tokiam pat darbo pareigų pa-

žeidimui per 12 mėnesių, darbuotojas gali būti atleistas iš darbo; 

51.2. atleidžiamas iš darbo už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą, kai padaroma viena iš šių 

veikų: 

51.2.1. neatvykimas į darbą visą darbo dieną ar pamainą be pateisinamos priežasties; 

                   51.2.2. pasirodymas neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, toksinių ar psichotropi-

nių medžiagų darbo metu darbo vietoje, išskyrus atvejus, kai tokį apsvaigimą sukėlė pro-

fesinių pareigų vykdymas; 

                   51.2.3. atsisakymas tikrintis sveikatą, kai toks tikrinimas pagal darbo teisės normas pri-

valomas; 

                     51.2.4. priekabiavimas dėl lyties ar seksualinis priekabiavimas, diskriminacinio pobūdžio 

veiksmai ar garbės ir orumo pažeidimas kitų darbuotojų ar trečiųjų asmenų atžvilgiu 

darbo metu ar darbo vietoje; 

                     51.2.5. tyčia padaryta turtinė žala darbdaviui ar bandymas tyčia padaryti jam turtinės ža-

los; 

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

                   51.2.7. Kiti pažeidimai, kuriais šiurkščiai pažeidžiamos darbuotojo darbo pareigos. 

52. Darbuotojui padarius darbo pareigų pažeidimą, lopšelio-darželio direktorius ar jo įgaliotas 

asmuo pateikia darbuotojui rašytinį reikalavimą pasiaiškinti raštu dėl padaryto pažeidimo, su-

teikdamas protingą terminą paaiškinimui pateikti. Jei darbuotojas nepateikia pasiaiškinimo ar 

atsisako pateikti pasiaiškinimą, direktorius gali įvertinti darbuotojo pareigų pažeidimą be dar-

buotojo pasiaiškinimo. 

53. Sprendimas įspėti darbuotoją dėl darbo pareigų pažeidimo ar atleisti darbuotoją iš darbo prii-

mamas lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu, pranešant darbuotojui pasirašytinai. 

54. Direktoriaus sprendimas taikyti priemones už darbo pareigų pažeidimą turi būti priimtas per 

1 mėnesį nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos ir ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo pažei-

dimo padarymo. Šešių mėnesių terminas pratęsiamas iki dvejų metų, jei pažeidimas paaiškėja 

po audito, inventorizacijos ar veikslo patikrinimo atlikimo. 

55. Jei per praėjusius dvylika mėnesių darbuotojas yra padaręs darbo tvarkos ar darbo drausmės 

pažeidimą, darbuotojui skatinimo priemonės netaikomos. 

56. Už darbuotojo lopšeliui-darželiui padarytą žalą darbuotojai atlygina tokia tvarka, jei kolekty-

vinė sutartis nenustato kitokių dydžių: 

56.1. Už padarius darbo pareigų pažeidimą netyčia padarytą žalą-visą padarytą žalą, bet ne 

daugiau kaip jo trijų vidutinių darbo užmokesčių dydžio; 

56.2. Už žalą, padarytą dėl didelio neatsargumo - visą padarytą žalą, bet ne daugiau kaip jo 

šešių vidutinių darbo; 
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56.3. Visą žalą be ribų, jei: 

56.3.1. žala padaryta tyčia; 

                   56.3.2. žala padaryta jo veikla, turinčia nusikaltimo požymių; 

                   56.3.3. žala padaryta neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių   

medžiagų darbuotojo; 

                   56.3.4. žala padaryta pažeidus pareigą saugoti konfidencialią informaciją, susitarimą dėl 

nekonkuravimo; 

                   56.3.5. darbdaviui padaryta neturtinė žala; 

                   56.3.5. kai visiško žalos atlyginimo atvejis numatytas kolektyvinėje sutartyje. 

 

VII.   INDIVIDUALŪS DARBO GINČAI 

 

57. Lopšelis-darželis ir/arba darbuotojai individualius darbo ginčus, kylančius dėl darbo sutarties 

sudarymo, vykdymo ir nutraukimo, taip pat dėl darbo teisės normų nevykdymo ar netinkamo 

jų vykdymo darbo santykiuose, sprendžia darbo ginčų komisijoje arba teisme. 

58. Lopšelio-darželio ir/arba darbuotojai į darbo ginčus nagrinėjančią instituciją su prašymu dėl 

kilusio individualaus darbo ginčo turi kreiptis per tris mėnesius, o neteisėto nušalinimo, ne-

teisėto atleidimo iš darbo ir kolektyvinės sutarties pažeidimo atvejais - per vieną mėnesį nuo 

tada, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie jo teisių pažeidimą. Jei kreipiamasi į darbo ginčų 

komisiją - prašymas pateikiamas darbo ginčų komisijai prie Valstybinės darbo inspekcijos 

teritorinio skyriaus, kurio teritorijoje yra darbuotojo darbovietė. 

59. Šalis nesutinkanti su darbo ginčų komisijos priimtu sprendimu, darbo ginčų komisijos spren-

dimą gali skųstis teismui. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

60. Lopšelio-darželio ,,Gandriukas“ darbo tvarkos taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos. 

61. Darbo tvarkos taisyklės gali būti keičiamos ir papildomos keičiantis įstatymams, keičiant 

darbo organizavimą, reorganizuojant įmonę. Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai rengiami, 

informavus darbo tarybą ar kitus darbuotojų atstovus ir pasikonsultavus su jais. 

62. Su darbo tvarkos taisyklėmis ir jų pakeitimais darbuotojai supažindinami pasirašytinai ir 

privalo vykdyti jų nurodymus. 

63. Darbo tvarkos taisyklės yra lokalinio pobūdžio dokumentas ir taikomas tik lopšelyje-darželyje 

dirbantiems darbuotojams, nepriklausomai nuo jų darbo santykių terminų. 

 

___________________ 

 

PRITARTA 

Kauno Lopšelio-darželio ,,Gandriukas“  

Įstaigos tarybos 2019-05-21 protokolo Nr.2 
 


