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DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 
 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos (toliau – Kolegija) darbo tvarkos taisyklės 

(toliau – Taisyklės) reglamentuoja Kolegijos darbuotojų darbo santykius, priėmimo ir atleidimo iš 

darbo procedūras, darbuotojų teises ir pareigas, materialinę atsakomybę, apmokėjimo ir atostogų 

suteikimo tvarką, Kolegijos statuto, Lietuvos Respublikos teisės aktų pagrindu. 

2. Kiekvienas Kolegijos darbuotojas privalo siekti ir užtikrinti, kad Kolegijoje būtų 

puoselėjama aukšta darbo ir elgesio kultūra, dėmesys ir pagarba studentams, klausytojams, 

darbuotojams ir lankytojams, saugomas ir tausojamas Kolegijos materialus turtas, puoselėjama 

turima ir didinama jos intelektinė nuosavybė. 

3. Šios Taisyklės yra privalomos visiems Kolegijos darbuotojams. Taisyklės skelbiamos 

viešai ir su jomis pasirašytinai supažindinami visi Kolegijos darbuotojai.  

 
 

II. DARBO SUTARTIES SUDARYMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 
4. Pretendentai eiti dėstytojo pareigas skiriami ir reikalavimai jiems nustatomi 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Kolegijos statutu, Kolegijos 

konkurso dėstytojų pareigoms eiti nuostatais ir kitais teisės aktais. 

5. Kiti darbuotojai į pareigas priimami atrankos arba konkurso būdu, įvertinus jų profesinį 

pasirengimą, įgūdžius bei atitikimą konkrečios pareigybės aprašyme nustatytiems reikalavimams. 

6. Priėmimas į darbą įforminamas Kolegijos direktoriaus įsakymu, kuris yra pagrindas 

Personalo skyriui rengti darbo sutartį ir teikti ją pasirašyti darbo sutarties šalims. 

7. Naujai priimtą darbuotoją, prieš jam pradedant dirbti, Personalo skyrius turi pasirašytinai 

supažindinti su šiomis Taisyklėmis, padalinio, kuriame jis dirbs, nuostatais, pareigybės aprašymu, 

Konfidencialumo laikymosi tvarkos aprašu, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos 

reikalavimais bei kitais teisės aktais, kuriais darbuotojas privalo vadovautis savo veikloje. Taip pat, 

darbuotojui pateikiama Lietuvos Respublikos darbo kodekso 44 straipsnyje nurodyta informacija. 
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8. Priimtiems į darbą darbuotojams yra suteikiamas Kolegijos elektroninis paštas. 

Darbuotojo elektroninio pašto sukūrimu pasirūpina Personalo skyrius, suvesdamas duomenis į 

informacinę sistemą. 

9. Keičiant darbuotojo darbo organizavimą, jo mastą, technologiją ar esant kitiems 

būtinumo atvejams, Kolegijos direktorius turi teisę pakeisti darbo sutarties sąlygas įstatymų nustatyta 

tvarka. Jei darbuotojas nesutinka dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, jis gali būti atleistas iš darbo 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis. 

10. Darbo sutartis baigiasi Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytais atvejais. 

11. Darbuotojas, norintis nutraukti darbo sutartį, pateikia Personalo skyriui prašymą 

adresuotą Kolegijos direktoriui su padalinio vadovo viza Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir 

kituose teisės aktuose nustatytais terminais. Darbuotojo atleidimas iš darbo įforminamas Kolegijos 

direktoriaus įsakymu. Atleidžiamas darbuotojas ne vėliau kaip atleidimo iš darbo dieną privalo 

visiškai atsiskaityti su Kolegija: grąžinti darbo priemones ir Kolegijos turtą, perduoti dokumentaciją 

popierinėje ir/arba elektroninėje laikmenoje tiesioginiam vadovui. Materialiai atsakingas asmuo 

Kolegijos direktoriaus įsakymu perduoda kitam nurodytam darbuotojui materialines vertybes. 

 
 

III. DARBO APMOKĖJIMAS  

 
12. Darbo užmokestis Kolegijos darbuotojams mokamas teisės aktų nustatyta tvarka du 

kartus per mėnesį, ne vėliau nei iki kito mėnesio 10 d. – atlyginimas, iki einamojo mėnesio 20 d. – 

avansas, o jei šios dienos yra ne darbo ar oficialios šventės dienos – ne vėliau nei pirmą po šios dienos 

einančią darbo dieną. Darbuotojo rašytiniu prašymu darbo užmokestis gali būti mokamas vieną kartą 

per mėnesį.  

13. Atsiskaitymo lapelis apie gaunamą darbo užmokestį vieną kartą per mėnesį siunčiamas 

darbuotojui tik į Kolegijos suteiktą elektroninį paštą arba darbuotojas gali jį atsiimti Kolegijos 

Buhalterijoje.  

14. Atostoginiai išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki atostogų pradžios arba 

darbuotojui raštiškai prašant – kartu su darbo užmokesčiu. Atostoginiai už atostogų dalį, viršijančią 

20 darbo dienų trukmę, darbuotojui mokami atostogų metu darbo užmokesčio mokėjimo tvarka ir 

terminais. 

15. Darbuotoją atleidžiant iš darbo, visas jam priklausantis darbo užmokestis ir 

kompensacija už nepanaudotas atostogas išmokama paskutinę jo darbo dieną.  

16. Kiti darbo užmokesčio ir jam prilyginamų išmokų atvejai nustatyti Kolegijos darbo 

apmokėjimo sąlygų apraše (ir vėlesniuose jo pakeitimuose). 
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IV. DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 
17. Darbuotojas turi teisę: 

17.1. Gauti darbo užmokestį už atliktą darbą. 

17.2. Tobulinti profesines žinias, įgūdžius ir kvalifikaciją. 

17.3. Naudotis socialinėmis garantijomis, kasmetinėmis, tikslinėmis, pailgintomis bei 

papildomomis atostogomis teisės aktų nustatyta tvarka. 

17.4. Gauti visą darbui reikalingą informaciją. 

17.5. Atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus darbuotojo saugai ir sveikatai, taip pat dirbti tuos 

darbus, kuriuos saugiai atlikti darbuotojas nėra apmokytas arba neaprūpintas reikiamomis asmeninės 

apsaugos priemonėmis. 

17.6. Naudotis kitomis darbuotojų teisėmis, numatytomis Lietuvos Respublikos teisės 

aktuose. 

18. Darbuotojas privalo: 

18.1. Dirbti dorai ir sąžiningai. 

18.2. Laikytis darbo ir poilsio režimo, darbo drausmės. 

18.3. Laiku ir atsakingai vykdyti teisėtus Kolegijos direktoriaus ar padalinio vadovo 

nurodymus. 

18.4. Griežtai laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos reikalavimų bei 

instrukcijų ir tikrintis sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka. 

18.5. Saugoti Kolegijos materialųjį turtą ir intelektinę nuosavybę.  

18.6. Nenaudoti Kolegijos turto jokiai kitai veiklai, išskyrus darbo funkcijų vykdymui.  

18.7. Išeidamas iš auditorijos, kabineto ar kitos patalpos, kai joje nelieka kitų asmenų, 

išjungti apšvietimą, uždaryti langus, užrakinti duris ir įjungti signalizaciją (jei signalizacija įrengta). 

18.8. Racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, suteiktą tarnybinį transportą, elektros 

energiją ir kitus materialinius Kolegijos išteklius. 

18.9. Laikytis lojalumo Kolegijos vertybėms, saugoti konfidencialią informaciją, kurią 

sužinojo eidamas pareigas, neteikti tretiesiems asmenims Kolegijos vidaus dokumentų ar jų kopijų, 

išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Kolegijos susitarimuose, sutartyse numatytus atvejus. 

18.10. Darbui naudoti tik Kolegijos suteiktą elektroninį paštą ir jį tikrinti kiekvieną darbo 

dieną. Darbuotojams išsiųsta informacija, dokumentai į Kolegijos suteiktą elektroninį paštą bus 

laikomi kaip gauti ir susipažinti.  

18.11. Informuoti Personalo skyrių apie įvykusius pasikeitimus: gyvenamosios vietos 

(adreso), telefono numerio, paso/asmens kortelės, susituokus, gimus vaikui bei apie kitus juridinius 

faktus, turinčius įtakos darbuotojo darbui, pareigoms ir statusui. 
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19. Darbuotojas apie savo laikiną nedarbingumą (jo laikotarpio pratęsimą), įvykusį 

nelaimingą atsitikimą darbe, pakeliui į darbą arba iš darbo, nedelsiant privalo pranešti savo 

tiesioginiam vadovui ir Personalo skyriui. 

20. Darbuotojui draudžiama: 

20.1. Darbo vietoje būti apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar toksinių 

medžiagų. 

20.2. Leisti pašaliniams asmenims naudotis Kolegijos elektroniniais ryšiais, įrenginiais, 

programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis. 

20.3. Skleisti nepagrįstą informaciją kenkiančią Kolegijos įvaizdžiui. 

20.4. Viešoje erdvėje teikti bet kokią informaciją Kolegijos vardu, neturint tam įgaliojimo. 

21. Kitas darbuotojų teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, kiti teisės 

aktai, Kolegijos statutas, šios Taisyklės, padalinių nuostatai, pareigybių aprašymai, darbo sutartis, 

Kolegijos akademinės etikos kodeksas bei kiti Kolegijos teisės aktai.  

 
 

V. MATERIALINĖ ATSAKOMYBĖ 
 

22. Darbuotojas privalo atlyginti visą padarytą turtinę žalą, neviršijant jo 3 mėnesių 

vidutinio darbo užmokesčio (toliau – VDU). Tuo atveju, kai turtinė žala padaryta dėl darbuotojo 

didelio neatsargumo, žalos atlyginimo dydis negali viršyti darbuotojo 6 mėnesių VDU. 

23. Darbuotojas privalo atlyginti visą žalą šiais atvejais: 

23.1. žala padaryta tyčia; 

23.2. žala padaryta jo veikla, turinčia nusikaltimo požymių; 

23.3. žala padaryta apsvaigusio nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar toksinių 

medžiagų darbuotojo; 

23.4. žala padaryta pažeidus pareigą saugoti konfidencialią informaciją; 

23.5. Kolegijai padaryta neturtinė žala. 

24. Išskaitos iš darbo užmokesčio gali būti daromos tik Lietuvos Respublikos darbo kodekso 

ar kitų įstatymų nustatytais atvejais. 

 
 

VI. DARBUOTOJŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS 
 

25. Už gerą darbą, pareigų vykdymą Kolegijos darbuotojai gali būti skatinami įteikiant 

padėkos raštus asmeninių ir Kolegijos švenčių progomis, skiriant pinigines išmokas, priedus 

vadovaujantis Kolegijos darbo apmokėjimo sąlygų aprašu (ir vėlesniais jo pakeitimais). 
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26. Darbo pareigų pažeidimas – tai darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų 

vykdymas dėl darbuotojo kaltės.  

27. Atleisti darbuotoją iš darbo be įspėjimo ir nemokėti išeitinės išmokos galima, jei 

darbuotojas:  

27.1. per paskutinius 12 mėn. padarė antrą tokį patį darbo pareigų pažeidimą;  

27.2. vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas, t. y. darbo vietoje yra apsvaigęs nuo 

alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų (tą dieną (pamainą) darbuotojas 

nušalinamas nuo darbo ir nemokamas jam darbo užmokestis); jei jis padaro pravaikštą be svarbių 

priežasčių visą darbo dieną (pamainą); jei darbuotojas atsisako tikrintis sveikatą, kai tokie 

patikrinimai yra privalomi, ir kitais Lietuvos Respublikos darbo kodekse nurodytais atvejais.  

28. Sprendimas atleisti darbuotoją iš darbo dėl darbuotojo padaryto pažeidimo priimamas 

paaiškėjus nusižengimui, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai nusižengimas 

paaiškėjo, neįskaitant laiko, kurį darbuotojas nebuvo darbe dėl ligos arba atostogų.  

29. Darbo pareigų pažeidimas darbo vietoje turi būti įforminamas Tarnybiniu raštu, kurį 

rašo darbo pareigas pažeidusio darbuotojo tiesioginis vadovas arba kitas pažeidimą pastebėjęs 

darbuotojas. Tarnybinis raštas adresuojamas Kolegijos direktoriui, Personalo skyrius supažindina 

nusižengusį darbuotoją su gautu Tarnybiniu raštu ir pareikalauja iš darbuotojo raštiško pasiaiškinimo.  

30. Jei per Personalo skyriaus nustatytą terminą darbuotojas be svarbių priežasčių atsisako 

raštu pasiaiškinti arba nepateikia pasiaiškinimo, apie tai surašomas Aktas, o sprendimas atleisti iš 

darbo gali būti priimamas ir be pasiaiškinimo. Darbuotojas raštu įspėjamas apie galimą atleidimą už 

antrą tokį darbo pareigų pažeidimą. 

31. Jei darbuotojas, supažindintas su atleidimo įspėjimo turiniu, atsisako pasirašyti, tai 

darbuotojo supažindinimo ir atsisakymo pasirašyti faktas patvirtinamas trijų darbuotojų parašais ant 

įspėjimo. 

32. Atleidimą iš darbo darbuotojas gali apskųsti Lietuvos Respublikos darbo kodekse 

nustatyta tvarka.  

 
 

VII. DARBO IR POILSIO LAIKAS 

 
33. Kolegijos administracijai ir kitiems darbuotojams, išskyrus dėstytojus, nustatoma 40 

valandų trukmės 5 darbo dienų savaitė su dviem poilsio dienomis.  

34. Darbo laiko trukmė nuo pirmadienio iki ketvirtadienio yra aštuonios valandos 

penkiolika minučių, darbas pradedamas 7.45 val. ir baigiamas 16.30 val. Penktadienį darbo laiko 

trukmė yra septynios valandos, darbas pradedamas 7.45 val. ir baigiamas 15.15 val.  



 6

35. Pertraukos pailsėti ir pavalgyti trukmė – 30 minučių. Pietų pertrauka – nuo 12.00 val. 

iki 12.30 val.  

36. Kolegijos dėstytojams nustatyta 36 valandų trukmės 5 darbo dienų savaitė su dviem 

poilsio dienomis. Dėstytojai su studentais dirba pagal Kolegijos direktoriaus įsakymu patvirtintą 

Dėstytojų darbo krūvio suvestinę ir fakultetų dekanų patvirtintus paskaitų tvarkaraščius. Esant 

poreikiui, užsiėmimai su studentais gali vykti ir šeštadieniais, už darbą atsiskaitoma Lietuvos 

Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. 

37. Administracija, studijas organizuojantys ir aptarnaujantys darbuotojai, esant poreikiui 

gali dirbti šeštadieniais. Už darbą šeštadienį su darbuotojais atsiskaitoma Lietuvos Respublikos darbo 

kodekso nustatyta tvarka. 

38. Budėtojų darbo laikas – iki 24 val. per parą, vidutinė savaitės darbo trukmė neturi viršyti 

48 valandų, o poilsio tarp pamainų laikas privalo būti ne trumpesnis kaip 24 valandos.  

39. Kolegijos darbuotojai, kurių darbo laikas dėl pareigybės ypatumų ar darbo pobūdžio 

nesutampa su patvirtintu Kolegijos darbo laiku (pvz. Bibliotekos darbuotojai, budėtojai ir kt.) dirba 

pagal patvirtintus darbo grafikus. 

40. Šventinių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda, išskyrus 

sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus. 

41. Kasmetinės atostogos suteikiamos pagal grafiką, kurį tvirtina Kolegijos direktorius. 

Atostogos suteikiamos šalių susitarimu, esant rašytiniam darbuotojo prašymui. 

42. Viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip dešimt darbo dienų. 

43. Papildomos atostogos suteikiamos už ilgalaikį nepertraukiamą darbą Kolegijoje 

darbuotojams (išskyrus dėstytojus ir kt. Kolegijos darbuotojus, turinčius pailgintas atostogas): 

43.1. turintiems ilgesnį kaip 10 metų nepertraukiamąjį darbo stažą Kolegijoje – 3 darbo 

dienos; 

43.2. už kiekvienų paskesnių 5 metų nepertraukiamąjį darbą Kolegijoje – viena darbo diena. 

44. Į ilgalaikį nepertraukiamąjį stažą Kolegijoje, už kurį suteikiamos papildomos atostogos, 

įskaitomi laikotarpiai Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyta tvarka. 

45. Kasmetinių, pailgintų, papildomų ir tikslinių atostogų trukmė darbuotojams nustatoma 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu. 

46. Darbuotojas prašymą dėl atostogų ar papildomos poilsio dienos, suderinęs su padalinio 

vadovu, privalo pateikti Personalo skyriui ne vėliau nei prieš 5 darbo dienas. 

47. Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytais atvejais darbuotojas gali teikti prašymą, 

susijusį su šeiminių įsipareigojimų vykdymu. Tokie prašymai privalo būti pateikiami Personalo 

skyriui ne vėliau nei prieš 2 darbo dienas. 
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VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
48. Taisyklių pakeitimus gali inicijuoti Kolegijos direktorius. 

49. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo. 

 
 
 

    


