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VILNIAUS MEMORIALINTU MUZIEJU DIREKCIJOS

DIREKTORE

ISAKYMAS

DEL \ALNIIAUS MEMORIALINIU MUZIEJU DIREKCIJOS

VIDAUS DARBO TAISYKLIU TVIRTIMMO

2018 m. lapkidio 29 d. Nr. T-1.5-16

Vilnius

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybes 2006 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 200

,,Del pavyzdiniq valstybes institucijq ir [staigq vidaus tvarkos taisykliq patvirtinimo",

Tv i rt i n u Vilniaus memorialiniq muziejq direkcijos Darbo tvarkos taisykles

(pridedama).

Direktore Birute Vagriene



PATVIRTINTA
Vilniaus memorialiniq muziejq direkcijos
direktords B. Vagriends jsakymu

2018 m. lapkridio 29 d. Nr. T-1.5-16

VILNIAUS MEMORIALINIU MUZIEJU DIRXKCIJOS

VIDAUS TVARKOS TAISYKLES

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus memorialiniq muzieirl direkciios darbo tvarkos taisykles (toliau - Taisykles)

nustato Vilniaus memorialiniq muziejq direkcijos (toliau - Direkcija) vidaus darbo tvark4,

reglamentuoja tuos Direkcijos darbuotojq (dirbandiq pagal darbo sutartis ir valstybes tarnautojq,

toliau - Darbuotojai) tarnybos ir darbo santykius, teises, pareigas, darbuotojq elgesio reikalavimus,

atsakomybg ir pagrindinius vidaus darbo tvarkos reikalavimus, kuriq nereglamentuoja Lietuvos

Respublikos darbo kodeksas, Valstybes tamybos istatymas, Darbuotojq saugos ir sveikatos istatymas

ir kiti teises aktai.

2. Visi Direkcijos Darbuotojai privalo laikytis Siq Taisykliq.

3. UZ Direkcijos vidaus tvarkos taisykliq igyvendinim4 atsako direktorius.

II. DARBO IR POILSIO LAIKAS

4. Darbo laikas Direkcijoje nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodekso

patvirtinto Lietuvos Respublikos 2016 m. rugsejo 14 d. istatymu Nr. XII-2603 galiojandia redakcija

ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu "D61 Lietuvos Respublikos darbo kodekso

igyvendinimo" 2017 m. birLelio 2l d. Nr. 496.

5. Darbuotojams Direkcijoje nustatlta 40 valandq trukmes 5 darbo dienq savaite:

5.1. Direkcijos administracijoje, Venclovq namuose-muziejuje, B. Grinceviiiltes

memorialiniame bute-muziejuje "Beatrides namai" darbo trukme yra 8 valandos, neiskaitant pietll

peftraukos. Dirbama nuo pirmadienio iki penktadieno. Muziejq lankl'tojai aptarnaujami nuo

pirmadienio iki penktadieno quo I 0 valandos iki 17 valandos. Likusi4 vienq valand4 Darbuotojai gali

atidirbti prie5 arba po lankytojq aptarndvimo pagal darbo poreikius. Pietq pertrauka - 45 minutes

Darbuotojo nuoZilra pasirinktu laiku;

5.2. V. Kreves-Mickevidiaus memorialiniame bute-muziejuje ir V. Mykolaidio-Putino

memorialiniame bute-muziejuje darbo trukme yra 8 valandos, neiskaitant pietq pertraukos. Dirbama
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nuo antradienio iki Se5tadienio. Lankytojai aptamaujami nuo antradienio iki Se5tadienio nuo l0

r,alandos iki 17 valandos. Likusi4 vien4 valand4 Darbuotojai gali atidirbti prieS arba po lankytojq

aptamavimo pagal darbo poreikius. Pietq pertrauka - 45 minutds Darbuotojo nuoZi[ra pasirinktu

laiku:

5.3. Darbuotojai, turintys Direkcijoje nepiln4 darbo k[vi, dirba pagal individualius grafikus.

6. Visi Direkcijos darbuotojai turi laikl.tis nustatyto darbo laiko reZimo. Kiekviename

muziejuje turi bfiti darbo laiko apskaitos Zumalas, kur darbuotojas pats kasdien pasiZymi darbo

valandas ir pasira5o.

7. Jeigu Direkcijos muziejuose darbo dienomis vyksta renginiai, uZtrunkantys ilgiau nei

nurodytos darbo valandos, vyr. fondq saugotojai ir muziejininkai (suderinq su vyr. fondq saugotoju)

gali savo nuoZiiira paslinkti dienos darbo laik4, i5laikydami 8 valandq darbo trukmq ir uZtikrindami

muziejaus darbo valandas. Vykdant tiesiogines darbo funkcijas, nurod}tas vyr- fondq saugotojq ir

muziejininkq pareigybes instrukcijose, jq darbas renginiuose nera laikomas virSvalandiniu darhu.

Jeigu renginiai vyksta nedarbo dienomis, renginyje dirbgs Darbuotojas turi teisg gauti mainais

papildomq laisv4 dien4, suderinus su muziejaus galimybemis.

8. Direkcijos Darbuotojq poilsio laikas ir atostogos nustatomas vadovaujantis Lietuvos

Respublikos Darbo kodeksu, ir Papildomq atostogrl trukmds, suteikimo s4lygq ir tvarkos apralu,

patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2017 m. birLelio 2l d. nutarimu Nr. 496.

9. Direkcijos darbuotojq pageidavimu kasmetines atostogos gali biiti suteikiamos dalimis, bet

viena i5 kasmetiniq atostogq daliq negali buti trumpesne kaip 10 darbo dienq.

10. Direkcijoje kasmetines atostogos suteikiamos Saliq susitarimu, pateikus direktorei

praiym4 raitu, suderinus kartu dirbandiq darbuotojq interesus ir uitikrinat, kad nenukentetq

lankytojq aptan:avimas.

i l. Darbuotojai, palikdami savo darbo viet4 tarnybos ar darbo (toliau vadinama - darbas)

tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesiogin! vadov4 ir nurodyti i5rykimo tiksl4 bei trukmg.

Noredami iSvykti ne darbo tikslais, Darbuotojai turi gauti tiesioginio Direkcijos vadovo sutikimq.

12. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys afvykti i darbq, apie tai

nedelsdami turi informuoti savo tiesiogini vadov4 ir nurodyti velavimo ar neatvykimo prieZastis.

Jeigu Darbuotojai apie savo neatvykim4 del tam tikq prieZasdiq negali pranesti patys, tai gali

padaryti kiti asmenys.

III. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALA\TMAI



13. Direkcijos patalpose leidZiama rlkyti tik tam skirtose, specialiai parengtose ir

pa2l metose vietose. Kitose vietose riiky'ti draudZiama.

14. Darbuotojams draudZiama darbo metu blti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotiniq

ar toksiniq medZiagq.

15. Darbuotojai neturi taikyi jokiq asmeniniq maisto produktq ir gerimrl matomoje vietoje

piliediq ir kitq asmenq aptamavimo vietose ir vartoti maisto produktq ar gdrimq piliediq ir kitq

asmenq aptarnavimo metu-

16. Darbuotojams draudZiama darbo laiku uZsirakinti darbo patalpose, i5skyrus tuos atvej us,

kai i5kyla gresme eksponatq saugumui. Prie visq Direkcijos padaliniq lauko durq turi b[ti skambutis.

17. Darbuotojai turi uZtikrinti, kad jq darbo vietoje paSaliniai asmenys biitq tik darbuotojui

esant.

18. Darbuotoiai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, elektros energij4 ir kitus

materialinius institucijos ar istaigos iiteklius.

19. Direkciios elektroniniais rySiais, galiniais lrenginiais, programine lranga, biuro iranga.

kanceliarinemis ir kitomis priemonemis Darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.

20. Darbuotojams draudZiama leisti pa5aliniams asmenims naudotis institucijos ar istaigos

elektroniniais ry5iais, galiniais irenginiais, programine iranga, biuro iranga, kanceliarinemis ir

kitomis priemonemis.

21. Kompiuteriq, rySiq technikos prieZi[rE bei remont4 ir taikomosios programines irangos

diegim4 organizuoja ir Siuos darbus atlieka tik atsakingas uZ tai technines prieZifiros specialistas.

IV. APRANGOS IR ISVAIZDOS REIKALAVIMAI

22. Direkcijos Darbuotojai turi b[ti tvarkingos isvaizdos, jq apranga - Svari, dalykinio

stiliaus.

23. Darbuotojai, tiesiogiai neaptamaujantys piliediq ir kitq asmenq, nedalyvaujantys

posedZiuose, komisijq ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu Direkcijai arba jos

reprezentavimu, vien4 darbo dien4 per savai4 gali deveti laisvalaikio stiliaus drabuZius.

24. Direkcijos vadovas arba jo lgaliotas asmuo, kurio nuomone, Darbuotojo apranga ir

iSvaizda neatitinka Siq Taisykliq 22 punkto reikalavimq, ipareigoja Darbuotoj4 ateityje rengtis ir

tvarkytis tinkamai.

V. EI,GESIO REIKALAVIMAI

25. Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Direkcijq, kurioje dirba.

26. Direkcijoje turi b[ti vengiama triuk5mo, palaikoma dalykine darbo atmosfera,

Darbuotojai turi etgtis pagarbiai vieni su kitais, aptamaujamais ir kitais asmenimis.



i-. Darbuotojams darbo metu draudZiama vartoti necenz[rinius ZodZius ir posakius.

i8. Darbuotojams draudZiama laikyti necenz[rinio arba Zeminandio asmens garbg ir orum4

:..:ini., intbrmacij4 darbo r ietoje.

\T. DARBUOTOJU ATSAKOMYBE

29. Direkcijos Darbuotojui, paZeidusiam 5ias Taisykles, taikoma drausmine atsakomybe.

30. Darbuotojq drausminE atsakomybg reglamentuoja Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3 1 . Direkcijos patvirtintos vidaus tvarkos taisykles skelbiamos Direkcijos intemeto

tinklalapyje http:/iwww.vilniausmuziejai.ltl .


