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SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO „VIJA“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 
 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Socialinės globos centro „Vija“ (toliau – Globos namų) darbo tvarkos taisyklės (toliau – 

Taisyklės) reglamentuoja Globos namų darbo organizavimo tvarką, apibrėžia darbo kultūros ir elgesio 

normas, atsakomybę ir kitus vidaus tvarkos klausimus.  

2. Globos namai savo veikloje vadovaujasi Jungtinių tautų Vaiko teisių konvencija, Jungtinių 

tautų Neįgaliųjų teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo 

kodeksu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Globos 

namų nuostatais, vidaus tvarkas reglamentuojančiais dokumentais bei šiomis Taisyklėmis.  

3. Taisyklės taikomos visiems Globos namuose dirbantiems darbuotojams nuo darbuotojo 

įdarbinimo dienos iki darbo sutarties, sudarytos tarp darbuotojo ir darbdavio pasibaigimo arba 

nutraukimo dienos.  

4. Darbuotojas, sudarydamas darbo sutartį, susipažįsta su Taisyklėmis pasirašytinai. 

Darbuotojas pakartotinai supažindinamas su Taisyklėmis, jeigu jos yra keičiamos. Taisyklės skelbiamos 

viešai Globos namų tinklapyje www.vijoscentras.lt ir vidinėje elektroninėje dokumentų valdymo 

sistemoje.  

5. Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos 

Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. Darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę taip pat 

reglamentuoja darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos, darbuotojų pareigybių aprašymai, darbo 

sutartys.  

6. Taisykles įsakymu tvirtina Globos namų direktorius, suderinęs su Globos namuose 

veikiančių profesinių darbuotojų sąjungų atstovais, darbuotojų darbo taryba. 

 

II. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, PERKĖLIMAS IR ATLEIDIMAS IŠ DARBO 

7. Darbuotojai priimami į darbą, perkeliami į kitas pareigas, atleidžiami iš darbo, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (toliau – Darbo kodeksas) ir kitais teisės aktais. 

8. Pasirašydamas darbo sutartį, darbuotojas sutinka, kad teisės aktų nustatyta tvarka ir darbo 

santykių valdymo tikslais darbdavys turi teisę kaupti ir valdyti darbuotojo asmens duomenis. Pasikeitus 

darbuotojo asmens duomenims (pavardei, telefono numeriui, elektroninio pašto adresui), darbuotojas 

privalo per 10 darbo dienų informuoti Globos namų personalo vyriausiąjį specialistą. 

9. Darbuotojas priimamas į darbą Globos namuose pareigybės aprašyme numatytoms 

funkcijoms atlikti. Darbuotojo darbo funkcijos gali būti atliekamos skirtinguose Globos namų 

padaliniuose, pagal poreikį keičiant darbuotojo darbo vietą.  

10. Siekiant supažindinti naujai pradedantį dirbti darbuotoją su darbo ypatumais, tiesioginio 

vadovo sprendimu skiriamas atsakingas darbuotojas.  



 
 

11. Darbuotojas, prieš pateikdamas prašymą dėl darbo sutarties nutraukimo, darbo sutarties 

nutraukimo sąlygas suderina su tiesioginiu vadovu, kuris apie sutartas atleidimo sąlygas elektroniniu 

laišku informuoja personalo vyriausiąjį specialistą. 

12. Atleidžiamas iš darbo darbuotojas ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną privalo palikti 

tvarkingą savo darbo vietą ir: 

12.1.  grąžinti tiesioginiam vadovui švarias ir tvarkingas jam išduotas darbo priemones 

(kompiuterinę įrangą, mobiliuosius telefonus, informacines laikmenas, magnetinį raktą, spaudus, seifų, 

kabinetų, koridoriaus durų raktus, darbo aprangą, knygas, kitus spaudinius bei kitą turtą ar priemones, 

jeigu tokios jam buvo suteiktos); 

12.2.  perduoti visus darbus (parengtus arba pradėtus rengti dokumentų projektus, surinktą 

informaciją vykdant pavedimus, kurie dar nėra įvykdyti, turimas dokumentų bylas ir kitą informaciją 

susijusią su darbo funkcijų atlikimu) tiesioginiam vadovui; 

12.3.  ištrinti iš darbo elektroninio pašto dėžutės asmeninę informaciją, o jeigu yra poreikis, 

nustatyti, kad jam oficialiu darbo elektroniniu paštu siunčiami laiškai būtų peradresuojami jo tiesioginio 

vadovo arba jo funkcijas atliekančio darbuotojo elektroninio pašto adresu, bet ne ilgiau kaip 30 dienų 

nuo paskutinės darbuotojo darbo Globos namuose dienos. 

 

III. BENDROSIOS DARBUOTOJŲ VIDAUS TVARKOS NUOSTATOS 

 

             13. Darbuotojai turi dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis darbo drausmės, dirbti pagal nustatytą 

darbo grafiką, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus tiesioginio vadovo ir Globos namų direktoriaus 

nurodymus, laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, tausoti darbdavio turtą, racionaliai ir 

taupiai naudoti darbo priemones, tarnybinį transportą, elektros energiją, vandenį ir kitus materialinius 

Globos namų išteklius.  

14. Pradėti ir baigti darbą kitu nei darbo grafike nurodytu laiku galima tik gavus išankstinį 

tiesioginio vadovo leidimą. 

15. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai 

nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą ar už darbo grafikų sudarymą atsakingą asmenį ir 

nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis.  

16. Darbuotojo laikino nedarbingumo atveju ir/ar turint nedarbingumo pratęsimą, darbuotojas 

privalo nedelsiant informuoti apie tai tiesioginį vadovą ir/ar už darbo organizavimą atsakingą asmenį. 

17. Darbuotojas privalo pats susipažinti su naujai išleistais Globos namų įsakymais ir kita 

informacija, kuri yra skelbiama skelbimų lentose ir elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje: 

17.1. gavus pranešimą apie kvietimą susipažinti su dokumentais elektroninėje dokumentų 

valdymo sistemoje, įsipareigoja ne vėliau kaip per septynias darbo dienas susipažinti su gautų 

dokumentų turiniu, juos pasirašyti. Esant neaiškumams, pateikti tiesioginiam vadovui papildomus 

klausimus ar patikslinimus. Nepateikus tokių klausimų, pripažįstama, kad gautų dokumentų turinys yra 

aiškus ir suprantamas; 

17.2. patvirtinti darbo grafikai ir jų pakeitimai, bei kita informacija, viešai patalpinta skelbimų 

lentoje, yra viešai publikuojami dokumentai. Darbuotojai privalo su jais susipažinti bei dirbti pagal 

paskelbtus darbo grafikus. 

18. Darbuotojai privalo turimus įrenginius, įrankius, darbo priemones laikyti tvarkingai, 

palaikyti švarą ir tvarką darbo vietoje, Globos namų patalpose ir teritorijoje.  

19. Darbuotojams suteiktų informacinių ir komunikacinių technologinių įrenginių naudojimo 

tvarką tvirtina Globos namų direktorius.  

20. Darbuotojas privalo imtis priemonių ir esant galimybei šalinti priežastis, galinčias sukelti 

traumas, avarijas ar bet kokią kitą grėsmę (paslaugų gavėjui, darbuotojui, turtui) ir apie tai nedelsiant 

informuoti tiesioginį vadovą. 

21. Rūkyti leidžiama tik tam skirtose, specialiai įrengtose ir pažymėtose vietose. Kitose darbo 

patalpų vietose, taip pat tarnybinėse transporto priemonėse rūkyti draudžiama. 



 
 

22. Darbuotojams draudžiama darbo vietoje ir Globos namų teritorijoje būti neblaiviems ar 

apsvaigusiems nuo narkotinių ar kitų svaiginančių medžiagų.  

23. Neblaivumui (girtumui) nustatyti gali būti naudojamas alkotesteris, vadovaujantis  

darbuotojų nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo tvarka.  

24. Darbuotojams draudžiama skolintis iš paslaugų gavėjų ar skolinti jiems pinigus bei 

asmeninius daiktus, pardavinėti paslaugų gavėjams arba pirkti iš jų daiktus, nešti paslaugų gavėjams 

maisto produktus, tabako, alkoholio gaminius ir kitus daiktus, jei tai nebuvo suderinta su tiesioginiu 

vadovu. 

25. Globos namus atstovauti bendraujant su žiniasklaida gali tik Globos namų direktorius ar 

direktoriaus paskirtas asmuo. 

26. Darbuotojų elgesio darbe principai yra apibrėžti Globos namų etikos kodekse, etikos ir 

gerovės užtikrinimo politikoje. 

 

IV. DARBO IR POILSIO LAIKAS 

 

27. Globos  namų  darbuotojų  darbo ir poilsio laikas  nustatomas  vadovaujantis Darbo 

kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų nustatyta tvarka. 

28.  Darbo laiko režimas vienam ar keliems darbuotojams (darbuotojų grupei) Globos namuose 

nustatomas tiesioginio vadovo.  

29.  Globos namuose taikoma 5 darbo dienų savaitė ir gali būti taikoma viena iš šių darbo laiko 

režimo rūšių: 

29.1. nekintanti darbo dienos (pamainos)  ir darbo dienų per savaitę trukmė, kai: 

29.1.1. darbo diena prasideda 800 val. ir baigiasi 1645 val. Penktadienį darbas prasideda 800 val., 

baigiasi 1530 val. Pertraukos pavalgyti ir pailsėti trukmė – 30 min., nuo 1200 val. iki 1230 val. Poilsio 

dienos - šeštadienis ir sekmadienis. Darbuotojams, dirbantiems nekintančios darbo dienos (pamainos) 

režimu, darbo grafikas nesudaromas; 

29.1.2. darbo laiko režimas, kai darbo pradžios ir pabaigos laikas, poilsio dienos nustatomi 

tiesioginio vadovo parengtuose darbo grafikuose. 

29.2.   suminė darbo laiko apskaita, kai viso apskaitinio laikotarpio darbo laiko norma įvykdoma 

per apskaitinį 3 mėnesių laikotarpį. 

30. Darbuotojai privalo laikytis nustatyto darbo laiko režimo. 

31. Keisti darbo laiko režimą (suderinus su tiesioginiu vadovu) galima tik gavus Globos namų 

direktoriaus leidimą.  

32. Darbo (pamainų) grafikai, suderinti su Globos namuose veikiančios darbo tarybos atstovu 

ir patvirtinti direktoriaus, paskelbiami ne vėliau kaip likus savaitei iki jų įsigaliojimo. Globos namuose 

teikiamų paslaugų užtikrinimui darbo pamainų grafikai gali būti keičiami ir/ar tikslinami (darbuotojų 

ligos, atostogų, darbo drausmės pažeidimų atvejais), įspėjus darbuotoją žodžiu ne vėliau, negu prieš dvi 

darbuotojo darbo dienas. Pakeistas darbo pamainos grafikas, užfiksavus pakeitimo datą, nedelsiant 

skelbiamas viešai skelbimų lentose. 

33.  Darbuotojas, kurio funkcijos tiesiogiai susijusios su paslaugų teikimu paslaugų gavėjams, 

negali palikti darbo vietos, kol neatvyksta kitos pamainos darbuotojas. Neatvykus į darbą kitos pamainos 

darbuotojui, tuo metu darbo vietoje esantis darbuotojas privalo nedelsiant informuoti savo tiesioginį 

vadovą, kuris priims tolimesnius sprendimus. 

34. Darbuotojams, kurių darbo funkcijos tiesiogiai susijusios su paslaugų teikimu paslaugų 

gavėjams, pietų pertrauka įskaičiuojama į darbo laiką. Šių darbuotojų pareigybių sąrašą tvirtina Globos 

namų direktorius. 

35. Darbuotojams, atsižvelgiant į jų veiklos pobūdį ir specifiką, suteikiama galimybė dirbti 

nuotoliniu būdu vadovaujantis nuotolinio darbo tvarkos aprašu. 

36. Kasmetinės ir kitų rūšių  atostogos, bei papildomos poilsio dienos, derinamos su tiesioginiu 

vadovu ir suteikiamos Globos namų direktoriaus sprendimu. 



 
 

37. Kasmetinių atostogų grafikas sudaromas (darbuotojo pageidavimus atostogoms suderinus 

su tiesioginiu vadovu) per pirmąjį kalendorinių metų mėnesį ir tvirtinamas Globos namų direktoriaus iki 

vasario mėnesio 10 dienos. 

38. Jeigu darbuotojas atostogų metu suserga (jam išduotas nedarbingumo pažymėjimas), jis apie 

tai privalo pranešti tiesioginiam vadovui ar už darbo grafikus atsakingam asmeniui. Darbuotojas, grįžęs 

po ligos pateikia prašymą (suderintą su tiesioginiu vadovu) dėl kasmetinių atostogų pratęsimo, 

perkėlimo arba nepratęsimo.  

39. Darbuotojams, kuriems priklauso papildomas poilsio laikas, jis suteikiamas pagal atskirą 

darbuotojo prašymą, prie kurio pridedama vaikų gimimo liudijimo ar neįgalumo pažymėjimo kopijos 

(pateikiant pirmą kartą). Prašymas pildomas vieną kartą, jame nurodant dieną (-as), kurią (-iomis) 

darbuotojas ilsėsis. Pageidaujant ilsėtis skirtingomis mėnesio dienomis, pildomi atskiri prašymai, kurie 

derinami su tiesioginiu vadovu ar už darbo grafikus atsakingu asmeniu. Individualios priežiūros 

personalas prašymą su pageidaujamu kito mėnesio poilsio laiku pateikia tiesioginiam vadovui prieš 

tvirtinant kito mėnesio darbo grafiką.   

40. Profesinės sąjungos nariui pageidaujant, suteikiamos papildomos mokamų kasmetinių 

atostogų dienos, vadovaujantis Nacionaline kolektyvine sutartimi. Prašymas dėl papildomų atostogų 

dienų derinamas su tiesioginiu vadovu. Jeigu profesinės sąjungos narys einamųjų metų Nacionalinės 

kolektyvinės sutarties galiojimo laikotarpiu nepanaudoja šių dienų, jis praranda teisę į tokias dienas. 

41. Darbuotojų kasmetinių atostogų metu jų funkcijas atlieka pareigybės aprašyme nurodytas 

darbuotojas arba tiesioginio vadovo paskirtas kitas darbuotojas. 

  

V. DARBUOTOJO IŠVAIZDOS IR ELGESIO REIKALAVIMAI 

 

42. Darbuotojų, dirbančių tiesiogiai su paslaugų gavėju, apranga ir avalynė turi būti tvarkinga 

ir saugi darbuotojui ir paslaugų gavėjui: darbuotojų apranga turi būti patogi (netinka puošnūs, blizgūs 

drabužiai, apnuoginti pečiai, plati ar gili dekoltė, trumpi sijonai – daugiau nei 10 cm. virš kelių ir pan.) 

avalynė – patogi ir nesukelianti traumų rizikos (netinka bateliai aukštais kulnais, įsispiriamos ar 

paplūdimio šlepetės ir pan.). Darbuotojų papuošalai turi būti dieninio stiliaus, kuklūs, neiššaukiantys, 

plaukai surišti. Nesant būtinybei rekomenduojama darbo metu nedėvėti papuošalų ir/ar aksesuarų. 

Makiažas saikingas, nekrintantis į akis. Darbuotojai turi laikytis asmens higienos reikalavimų. 

43. Darbuotojų, nedirbančių tiesiogiai su paslaugų gavėjais, apranga turi būti dalykinė. 

44. Jei darbuotojams yra išduoti darbo drabužiai ir/ar avalynė, privaloma juos dėvėti. Jie turi 

būti švarūs ir nesuplyšę. 

45. Darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, su paslaugų gavėjais be jų artimaisiais ir 

kitais į Globos namus atvykstančiais asmenimis.  

46. Darbuotojams draudžiama reikšti negatyvią nuomonę apie paslaugų gavėjus, kolegas ar 

kitus asmenis.  

47. Darbo vietoje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera. 

48. Darbuotojams Globos namuose draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius, 

darbo vietose laikyti necenzūrinio pobūdžio vaizdinę ir tekstinę informaciją. 

49. Darbuotojai laikosi kitų visuotinai priimtų elgesio normų, nesudarančių prielaidos 

sumenkinti Globos namų reputacijos. 

VI. DARBO DRAUSMĖ 

 

50. Darbo drausmės pažeidimas- vidaus darbo tvarkos taisyklių numatytų normų, gaisrinės 

saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimų, lygių galimybių, pareigybės aprašymų, 

Globos namų direktoriaus įsakymų ir kitų vidinių teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų veiklą, 

nesilaikymas. 

51. Šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu laikoma veika, kuria sukeliamos pasekmės ar 

galimybės atsirasti pasekmėms Globos namų paslaugų gavėjų ar darbuotojų sveikatai ir (ar) sutrikdo 

paslaugų teikimo organizavimą; pasikartojantys panašaus pobūdžio darbo drausmės pažeidimai.  



 
 

52. Darbuotojo materialinės žalos atlyginimo procesas reglamentuojamas Darbo kodekse ir 

kituose Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose darbuotojo 

materialinės žalos atlyginimo ir išieškojimo tvarką. 

                                

VII. LYGIŲ GALIMYBIŲ UŽTIKRINIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

 

53. Globos namuose tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, seksualinis 

priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, 

amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, narystės politinėje partijoje ar 

asociacijoje, religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, ketinimo turėti vaiką (vaikų) ir kt. yra  

neleidžiama. 

54. Darbuotojai su visais paslaugų gavėjais/lankytojais/ kolegomis turi elgtis vienodai, vengti 

bet kokios diskriminacijos ar kitų jų lygių galimybių pažeidimo. 

55. Darbuotojas, kurio atžvilgiu pažeidžiami lygių galimybių politikos principai, turi teisę 

pateikti skundą Globos namų direktoriui ar kitoms kompetentingoms institucijoms. 

56. Bet koks persekiojimas ar priešiškas elgesys prieš darbuotoją, pateikusį skundą dėl 

diskriminacijos ar kitų jo lygių galimybių pažeidimo, yra draudžiami. 

 

VIII. INCIDENTŲ DARBE TYRIMŲ IR REGISTRAVIMO TVARKA 

 

57. Incidentas tai su darbu susijęs įvykis, dėl kurio darbuotojas nepatiria žalos sveikatai arba 

dėl patirtos žalos sveikatai nepraranda darbingumo.  

58. Globos namų direktorius ar jo įgaliotas asmuo, instruktuodamas darbuotoją saugos ir 

sveikatos klausimais, privalo jį informuoti apie būtinybę nedelsiant pranešti savo tiesioginiam vadovui 

žodžiu, telefonu ar elektroniniu paštu apie jam pačiam įvykusį ar apie matytą incidentą, nurodydamas 

incidentą, jo įvykimo datą ir vietą, nukentėjusį darbuotoją, jo sužalojimo mastą, incidento priežastis ar 

aplinkybes.  

59. Darbuotojo tiesioginis vadovas apie gautą informaciją apie įvykusį incidentą informuoja 

Globos namų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistą raštu ar elektroniniu paštu. 

60. Kiekviename Globos namų padalinyje privalo būti žurnalas (toliau – Žurnalas), kuriame 

registruojamas kiekvienas incidentas darbe, nurodant incidento datą, vietą, incidentą patyrusio 

darbuotojo vardą, pavardę, profesiją, trumpas aplinkybes, priežastis. Žurnalą pildo padalinio vadovas ar 

incidentą patyręs asmuo.  

61. Prieš pradedant tirti incidentą, privaloma pasirūpinti (jei yra būtinybė), kad 

nukentėjusiajam būtų suteikta pirmoji medicininė pagalba. 

62. Incidentai,  kurių  aplinkybės  gali  pasikartoti  ir  sukelti  darbuotojų  sveikatai  sunkius 

padarinius, tiriami nuodugniai – nustatant incidento priežastis bei numatant prevencijos priemones 

panašiems atvejams išvengti. 

63. Mažareikšmiai incidentai (kai  incidento  pasekmė  yra  sumušimai,  mėlynės, odos 

nutrynimai, įbrėžimai, negilios žaizdos, įsidūrimai, nedideli įsipjovimai, akių užkrėtimai, rakštys ir pan.)  

registruojami Žurnale stebėsenos tikslais. Jei panašūs įvykiai kartosis, darbuotojų saugos ir sveikatos 

specialistas informacijos sisteminimo ir analizės (kur, kada, kokios profesijos darbuotojams ir pan. 

incidentai kartojasi) pagrindu, papildomai įvertinęs rizikos veiksnius, numato prevencijos priemones 

panašiems incidentams išvengti. 

64. Globos namų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas įvertina ir nusprendžia, kuriuos 

incidentus reikia ištirti nuodugniai, o kuriuos galima tik užregistruoti Žurnale.  

65. Tokiais atvejais, kai incidento darbe ištyrimas sudėtingas, kai reikalingos specialios žinios, 

(potencialiai pavojingo įrenginio konstrukcijos lūžimas, statinio dalių griūtis ir kt.), incidento ištyrimui 

gali būti sudaroma speciali komisija. 



 
 

66. Tiriant incidentus, būtina vadovautis atitinkamais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės 

aktais. 

67. Aiškinantis incidento aplinkybes, nustatinėjama ar incidentas įvyko: 

67. 1. dėl darbuotojo neteisingų veiksmų ir, jeigu taip, išsiaiškinti, kodėl (dėl skubos, nes darbui 

atlikti suteikta per mažai laiko; dėl nežinojimo, kaip atlikti darbą, nes nebuvo apmokytas, nebuvo 

instruktuotas, nebuvo supažindintas su įrenginio gamintojo parengta naudojimo instrukcija; dėl patirties 

stokos, nes darbuotojas neseniai priimtas į darbą; dėl įpročio nepaisyti darbuotojų saugos ir sveikatos 

lokalinių teisės aktų reikalavimų; dėl darbuotojo neblaivumo ir pan.); 

67.2. dėl netvarkingos darbo priemonių būklės (dėl darbo priemonės netinkamos priežiūros: 

neatliekamos apžiūros arba atliekamos ne laiku, neatliekamo planinio remonto ir pan.); 

68. Ištirto incidento tyrimo rezultatai įforminami laisvos formos aktu, kuriame būtų nurodytos 

incidento aplinkybės, priežastys, prevencijos priemonės panašiems įvykiams išvengti, jų įgyvendinimo 

data ir įrašyti už priemonių įvykdymą atsakingi asmenys. Po vieną surašyto laisvos formos akto 

egzempliorių turėtų gauti darbuotojas, atsakingas už darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijas Globos 

namuose ir nukentėjęs darbuotojas.  

69.  Darbuotojas, atsakingas už darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijas Globos namuose 

periodiškai (kartą per mėnesį) turi peržiūrėti Žurnale esančius įrašus, įvertinti ir apibendrinti visų 

incidentų rezultatus, kuriuos turėtų pateikti svarstyti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komitetui.  

70. Svarstant incidentų rezultatus ir planuojant prevencijos priemones, atsižvelgiama į 

darbuotojų nuomonę, jų teikiamus siūlymus darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti. 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

71. Darbuotojai privalo laikytis šių Taisyklių nuostatų. 

72. Asmens duomenys vidaus administravimo tikslais tvarkomi laikantis 2016 m.         

balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 

tvarkant asmens duomenis (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais. 

73. Su Taisyklėmis ir jų pakeitimais darbuotojai supažindinami pasirašytinai elektroninėje 

dokumentų valdymo sistemoje. 

 

 


