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Jonavos krašto muziejaus direktoriaus 
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JONAVOS KRAŠTO MUZIEJAUS VIDAUS DARBO TVARKOS 

TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS  

 

1. Šios vidaus darbo tvarkos taisyklės reglamentuoja Jonavos krašto muziejaus darbo 

tvarką derinant ją su Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu, Jonavos krašto muziejaus nuostatais 
(patvirtinti Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 1 TS- 18), 

Lietuvos Respublikos muziejų statymu (1995 m. birželio 8 d. Nr. I-930), Darbuotojų saugos ir 
sveikatos statymu, kitais Vyriausybės teisės aktais, nutarimais, darbuotojų pareiginiais nuostatais, 
direktoriaus sakymais bei Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimais. 

2. Vidaus darbo tvarkos taisyklės reglamentuoja muziejaus ir jo filialų - Tautodailės 
ir amatų centro, Samulevičių memorialinės sodybos ir Turizmo informacijos centro (toliau – TIC) 

vidaus darbo tvarką. 
3. Darbuotojų pareigas darbe reglamentuoja darbo sutartis, pareigybės aprašymas, 

saugos darbe instrukcijos, o materialiai atsakingų darbuotojų - ir materialinės atsakomybės 
sutartys. 

 4. Vidaus darbo tvarkos taisyklių privalo laikytis visi muziejaus darbuotojai, 

nepriklausomai nuo užimamų pareigų ir darbo sutarties termino. Su taisyklėmis darbuotojai 
supažindinami pasirašytinai. Taisyklės skelbiamos muziejaus internetinėje svetainėje 
www.jonavosmuziejus.lt 

  

 

II. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKA 

 

 5. Darbuotojų priėmimo  darbą klausimus sprendžia muziejaus direktorius Lietuvos 

Respublikos statymų nustatyta tvarka.  
           6. sidarbindamas asmuo privalo pateikti: 
                      - gyvenimo aprašymą;  

     - paso ar asmens tapatybės kortelę; 

     - dokumentus, patvirtinančius išsilavinimą, profesin  pasirengimą;  
     - dokumentus, patvirtinančius sveikatos būklę (esant būtinumui);  
                      - dvi fotonuotraukas; 

                      - santuokos liudijimą (jei buvo keičiama pavardė ar kitais atvejais);  
                      - ištuokos liudijimą ( jei šeimoje auga vaikas iki 14 metų); 
                      - vaikų gimimo liudijimo kopijas;  

                      -  ne galaus vaiko pažymėjimo kopiją ( jei šeimoje auga ne galus vaikas iki 18 m).  
                       7. Priėmimas  darbą forminamas direktoriaus sakymu ir darbo sutartimi (2 
egzemplioriais, iš kurių vienas paliekamas darbuotojo asmens byloje, o antras teikiamas 
darbuotojui). 

 8. Priimamas  darbą asmuo pasirašytinai supažindinamas su šiomis taisyklėmis, 
gaisrinės saugos bei darbuotojų darbo saugos ir sveikatos instrukcijomis ir pareiginiais nuostatais.   

 9. Muziejaus direktorius ar darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutart  pagal 
Lietuvos Respublikos Darbo kodekse numatytus straipsnius. 
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 10. Prieš nutraukdamas darbo sutart , darbuotojas privalo parašyti prašymą muziejaus 
direktoriui Lietuvos Respublikos Darbo kodekse nustatyta tvarka. Iki paskutinės darbo dienos 
darbuotojas privalo perduoti savo apskaitoje turimą inventorių, eksponatus ir kitas darbo 
priemones. 

 11. Atleidimo diena yra paskutinė darbuotojo darbo diena. Su darbuotoju visiškai 
atsiskaitoma atleidimo dieną, jei Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas ar kiti statymai nenustato 

kitokios atsiskaitymo tvarkos. 

 12. Atleidimas iš darbo forminamas direktoriaus sakymu ir atitinkamu rašu darbo 
sutartyje. 

 

III. DARBUOTOJŲ PAREIGOS 

 

 13. Muziejaus darbuotojas privalo: 

 13.1. laikytis šių vidaus darbo tvarkos taisyklių, darbo drausmės (laiku ir tiksliai 
vykdyti direktoriaus nurodymus ir užduotis, netrukdyti kitiems darbuotojams atlikti jų pareigas), 
darbo saugos ir  priešgaisrinės apsaugos taisyklių; 

13.2. ateiti  darbą ir išeiti iš darbo nustatytu laiku. Darbuotojai, negalintys laiku 

atvykti arba visai negalintys atvykti  darbą dėl svarbių priežasčių, nedelsdami turi informuoti 
direktorių ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis; 

13.3. tinkamai, laiku ir stropiai atlikti darbo sutartyje, pareiginiuose nuostatuose 

numatytą darbą; 
13.4. saugoti ir tausoti muziejaus turtą, taupiai naudoti žaliavas, energetinius resursus, 

tausoti darbo rankius ir inventorių; 

13.5. darbuotojai paėmę muziejaus leidinius ar eksponatus iš materialiai atsakingų 
asmenų, turi  juos užregistuoti žurnaluose.  

13.6. nenaudoti darbo laiko nedarbiniams tikslams; 

13.7. darbo metu nenaudoti alkoholinių gėrimų, toksinių medžiagų, narkotikų, 
nerūkyti tam neskirtose vietose; 

13.8. darbo metu nevykdyti kitų darbų, nesusijusių su tiesioginėmis pareigomis, 
išskyrus atvejus, kai darbus paveda direktorius; 

13.9. nuolat kelti kvalifikaciją bei tobulinti turimus gūdžius ir patirt ; 
13.10. laikytis dokumentų saugojimo tvarkos; 
13.11. atlyginti muziejui padarytą žalą, jeigu žala buvo padaryta dėl darbuotojo 

kaltės; 
13.12.  mandagiai bendrauti su lankytojais.; 

13.13. laikytis tarnybinio etiketo. 

  

IV. PAGRINDINĖS DARBUOTOJŲ TEISĖS 

 

 14. Muziejaus darbuotojai turi teisę: 
 14.1. reikalauti, kad darbo vietoje būtų užtikrintos saugios darbo sąlygos; 
 14.2. gauti statymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokest ; 
 14.3. kelti kvalifikaciją biudžeto lėšomis pagal pareigoms nustatytus kvalifikacinius 

reikalavimus; 

 14.4. gauti statymų ir kitų teisės aktų nustatytas atostogas. 
 

V. DARBO IR POILSIO LAIKAS 

 

 15. Darbo ir poilsio laikas muziejuje nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Darbo kodeksu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl darbo laiko nustatymo 
valstybės ir savivaldybių monėse, staigose ir organizacijoseį.  
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16. Muziejuje nustatyta penkių darbo dienų savaitė su dviem poilsio dienomis, 

šeštadien  ir sekmadien , 40 val. per savaitę.  
17. Muziejaus administracija dirba pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 

val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val. 

18. Kiti muziejaus darbuotojai dirba pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 9.00 iki 

18.00 val., penktadieniais nuo 9.00 iki 16.45 val., jeigu nenumatyta kitaip jų darbo sutartyse. 

19. Pietų pertrauka numatoma 45 min. Muziejaus darbuotojai pietauja pasikeisdami 

nuo 12.00 iki 14.00 val. Pietų pertraukos metu muziejus neuždaromas.  
20. Muziejaus darbuotojai gali turėti dvi 15 minučių pertraukėles – vieną iki pietų, 

kitą po pietų. 
21. Darbuotojams, dirbantiems renginių metu po darbo valandų, už tai gali būti 

skaičiuojamas atitinkamai laisvas laikas, o dirbant išeiginėmis ar švenčių dienomis papildoma 

poilsio diena suteikiama tą pat  mėnes . Poilsio diena taip pat gali būti pridedama prie darbuotojo 
kasmetinių atostogų. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis, bei viršvalandin  darbą darbuotojams 

mokama Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.  

 22. Visiems darbuotojams valstybinių švenčių dienų išvakarėse darbo laikas 
sutrumpinamas viena valanda.  

23. Darbuotojas, negalintis atvykti  darbą nustatytu laiku, privalo apie tai pranešti 
muziejaus direktoriui. Kai  darbą neatvykstama dėl ligos, apie tai privaloma pranešti muziejaus 
darbuotojui atsakingam už personalo dokumentacijos tvarkymą pirmąją nedarbingumo dieną. 

24. Šeštadieniais lankytojus aptarnauja turizmo specialistas. Apie negalėjimą dirbti 
šeštadien  turizmo specialistas turi informuoti direktorių prieš savaitę. J  pavaduoja kitas muziejaus 
darbuotojas, kuriam už darbą šeštadien  mokama ne mažiau kaip dvigubai, skaičiuojant nuo 
darbuotojo darbo užmokesčio, nurodyto Lietuvos Respublikos darbo kodeke, arba darbuotojo 

pageidavimu kompensuojama suteikiant darbuotojui per mėnes  kitą poilsio dieną pridedant prie 
kasmetinių atostogų ir mokant už tas dienas darbuotojui jo vidutin  darbo užmokest . 

25. Turizmo informacijos centras dirba: pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 9.00 iki 

18.00 val., penktadieniais nuo 9.00 iki 16.45 val., šeštadieniais nuo 10.00 iki 14.45 val. (nuo 

balandžio 1 d. iki spalio 31 d.), sekmadieniais – nedirba.  

26. Turizmo informacijos centras nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. šeštadieniais 
nedirba. 

27. Muziejaus filialai: Samulevičių memorialinė sodyba bei Tautodailės ir amatų 
centras dirba pagal poreik  iš anksto susitarus su atsakingu muziejaus darbuotoju.  

 28. Vyr. fondų saugotojas, muziejaus direktorius ar kitas muziejaus darbuotojas 

baigdamas darbą ir palikdamas muziejaus patalpas jungia signalizaciją visuose korpusuose. Esant 
signalizacijos sutrikimams apie tai pranešama vyr. fondo saugotojui, muziejaus direktoriui ar 

ūkvedžiui, kurie kreipiasi  apsaugos tarnybą. 
29. Pasilikti po darbo muziejaus patalpose galima tik gavus direktoriaus sutikimą. 
30. Darbuotojai, išvykdami darbo tikslais, privalo apie tai žodžiu informuoti 

muziejaus direktorių ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais ar 

esant rimtoms priežastims darbuotojai turi gauti direktoriaus sutikimą.  
31. Kasmetinės atostogos darbuotojams suteikiamos Lietuvos Respublikos Darbo 

kodekso nustatyta tvarka. Kasmetinių atostogų trukmė – 28 kalendorinės dienos. Kasmetinių 
atostogų darbuotojai išleidžiami direktoriaus sakymu. 

32. Darbuotojo prašymu, atsiradus svarbioms priežastims, gali būti suteikiamos 
nemokamos atostogos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. 

33. Darbuotojams, auginantiems ne galų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus 
iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnes , o auginantiems tris ir 
daugiau vaikų iki dvylikos metų – dvi dienos per mėnes . Dėl papildomos poilsio dienos 
darbuotojas turi pateikti prašymą muziejaus direktoriui prieš tris darbo dienas. 
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VI. DARBO UŽMOKESTIS 

 

 34. Muziejaus darbuotojų darbo užmokest  ir darbo apmokėjimo sąlygas nustato 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, darbo santykius reguliuojantys statymai bei norminiai aktai. 
Pareiginis darbo užmokestis negali būti mažesnis už Lietuvos Respublikoje patvirtintą minimalų 
mėnesin  atlyginimą (MMA).  

35. Muziejaus darbuotojo darbo užmokesčio mokėjimo tvarka ir dydis aptariamas 
darbo sutartyje.  

36. Muziejaus darbuotojams mėnesinis darbo atlyginimas mokamas du kartus per 

mėnes , pervedant pinigus  asmenines banko sąskaitas. 
 37. Darbo užmokestis už kasmetines atostogas išmokamas ne vėliau kaip prieš 3 

darbo dienas iki prasidedant atostogoms. 

38. Darbuotojams iš sutaupytų darbo užmokesčio lėšų gali būti skiriamos 
vienkartinės išmokos, priedai, priemokos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimu patvirtinta biudžetinių staigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tobulinimo 
tvarka muziejaus direktoriaus sakymu. Darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų 
pačių ligos, šeimos narių, ligos, artimųjų mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra 
darbuotojo rašytinis prašymas, pateikiamas atitinkamą aplinkybę patvirtinantis dokumentas, gali 
būti skiriama materialinė pašalpa iš biudžetinei staigai skirtų lėšų.  
 

 

VII. SKATINIMAS IR DRAUSMINIŲ NUOBAUDŲ TAIKYMAS 

 

 39. Muziejaus darbuotojams drausminės nuobaudos skiriamos vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Darbo kodeksu. 

40. Muziejaus darbuotojams už darbo drausmės pažeidimus – sistemingą vėlavimą  
darbą, pasišalinimą iš darbo be direktoriaus žinios, pasirodymą darbe apsvaigus nuo alkoholio, 
narkotinių ar toksinių medžiagų, neatlikus pavestų darbų, užduočių, blogai jas atlikus – gali būti 
pareikšta pastaba, papeikimas, griežtas papeikimas, atleidimas iš darbo. 

41. Už kiekvieną darbo drausmės pažeidimą skiriama tik viena drausminė nuobauda. 
Jeigu, paskyrus drausminę nuobaudą, darbuotojas toliau pažeidžia darbo drausmę, drausminė 
nuobauda skiriama pakartotinai. 

42. Kiekvienu darbo drausmės pažeidimo atveju prasižengęs darbuotojas privalo 
parašyti pasiaiškinimą, o jam atsisakius vykdyti š  reikalavimą, surašomas aktas, kur  pasirašo 
muziejaus direktorius ir darbo drausmės pažeidimą užfiksavę darbuotojai. 

43. Drausminės nuobaudos forminamos direktoriaus sakymu. Darbo drausmės 
pažeidėjas su sakymu supažindinamas privaloma tvarka. 

44. Už pavyzdingą pareigų vykdymą, ilgalaik  ir nepriekaištingą darbą, projektų 
laimėjimą ir gyvendinimą, kitų institucijų apdovanojimus, kūrybinę iniciatyvą, racionalius 
pasiūlymus bei kitus nuopelnus darbuotojai gali būti skatinami padėka, priedu, premija, pirmumo 

teise tobulintis kursuose, seminaruose ir pan. Darbo kodekso nustatyta tvarka. 

45. Darbuotojų paskatinimai skiriami muziejaus direktoriaus sakymu. 
46. Muziejaus direktoriaus sakymu, darbuotojui sutikus pasirašytinai, jam gali būti 

pavesta atlikti pareiginiuose nuostatuose nenurodytą darbą, atsiradus  dėl laikinai nesančio 
darbuotojo, ar kitų aplinkybių. Už prastą darbo krūv  viršijančią veiklą ar papildomas užduotis, 
atliekamas viršijant nustatytą darbo trukmę, mokama Darbo kodekso nustatyta tvarka.  
   

VIII. MUZIEJAUS DARBO TVARKA 
 

47. Muziejaus darbuotojai yra skatinami rašyti projektus jų darbo specifikos srityje. 
Prieš rašant projektą, jo idėja, turinys ir sąmata turi būti aptarti ir suderinti su direktoriumi. 
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 48. Projekto paraiška turi būti pateikta direktoriui prieš 5-3 darbo dienas iki projekto 

pateikimo galutinės datos, bet ne vėliau kaip likus dviem dienom iki galutinės projekto paraiškos 
pateikimo datos. 

 49. Asmuo, organizuojantis rengin  ar parodą (toliau organizatorius), yra atsakingas 

už jo sklandų, kokybišką ir tikslų vykdymą. Organizatorius kreipiasi  direktorių visais su renginio 
ar parodos organizavimu susijusiais klausimais. Direktorius kartu su renginio organizatoriumi 

paskirsto darbus. Likusieji muziejaus darbuotojai geranoriškai padeda renginio organizatoriui. Visi 

muziejaus darbuotojai yra atsakingi, kad renginys ar paroda būtų maksimaliai kokybiškai 
gyvendinti.  

50. Kiekvieną savaitės antradien  muziejaus darbuotojai renkasi  darbin  posėd  
darbo organizavimo, vykdymo bei atsakomybių paskirstymo klausimais. Darbinio posėdžio metu 
kiekvienas darbuotojas žodžiu pristato direktoriui ateinančios savaitės savo darbų planą. 
Kiekvienas posėdis fiksuojamas raštu muziejaus referentės.     
 51. Kiekvieno mėnesio priešpaskutin  arba paskutin  antradien  kultūrinės veiklos 
vadybininkas pristato ateinančio mėnesio veiklos planą, kuris tvirtinamas ir pasirašomas muziejaus 
direktoriaus.  

 

IX. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI 
 

52. Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Jonavos krašto muziejų. 

53. Darbuotojai turi dėmesingai, mandagiai ir korektiškai bendrauti su lankytojais. 
Išsiaiškinus lankytojų tikslus bei pageidavimus, jiems padėti. Tuo atveju, kai darbuotojas 
nekompetentingas spręsti lankytojo problemą, jis turi nurodyti kitą darbuotoją, kuris galėtų tai 
padaryti. 

 54. Darbo telefonais darbuotojai gali naudotis tik darbo reikalais.  

55. Muziejaus darbuotojai turi užtikrinti, kad darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų 
tik darbuotojui esant. 

 56. Mobiliaisiais telefonais muziejaus darbuotojai gali naudotis tik netrukdydami 

dirbti kitiems kolegoms.  

 57. Darbuotojai, išeidami iš kabinetų, turi užtikrinti jų saugumą (užrakinti, išjungti 
elektros naudojimo prietaisus, uždaryti langus, patikrinti signalizacijos veikimą).  
 58. Fondų darbuotojai privalo nuolat tikrinti saugyklų priešgaisrinės ir apsauginės 
signalizacijos būklę, rūpintis vertybių saugumu. Apie pastebėtus trūkumus skubiai informuoti 
muziejaus direktorių.  
 59. Esant poreikiui paskutinė mėnesio darbo diena – Švaros diena. Švaros dieną 
lankytojai neaptarnaujami. Švaros dienoje dalyvauja visi muziejaus darbuotojai. Švaros dieną 

organizuoja ir darbams vadovauja vyr. fondų saugotojas ar fondų saugotojas, ūkvedys. 
 60. Darbuotojai privalo saugoti muziejaus tarnybines paslaptis. 

 61. Muziejaus darbuotojai privalo laikyti tvarkingą darbo vietą, nelaikyti asmeninių 
daiktų, rangos, drabužių, kurie nėra būtini darbui atlikti. 

 62. Muziejaus darbuotojai privalo nelaikyti maisto produktų ir gėrimų matomoje 
vietoje, piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose ir nevartoti maisto produktų ir gėrimų piliečių 
ir kitų asmenų aptarnavimo metu. 

63. Darbuotojams, pažeidusiems šias vidaus darbo tvarkos taisykles, taikomos 
drausminės administracinės nuobaudos. 

64. Vieši pranešimai skelbiami Muziejaus interneto svetainėje 
www.jonavosmuziejus.lt, kurioje nurodomas staigos pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas 
bei registras, joje kaupiami bei saugomi duomenys apie Muziejų.  

 

 

 

http://www.jonavosmuziejus.lt/
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X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

65. Taisyklės sigalioja nuo jų patvirtinimo dienos. Taisyklės tvirtinamos muziejaus 
direktoriaus sakymu. 

66. Taisyklės gali būti keičiamos, papildomos, keičiantis statymams, keičiant muziejaus 
darbo organizavimą. 

67. Su taisyklėmis muziejaus darbuotojai supažindinami pasirašytinai ir privalo vykdyti jų 
reikalavimus. 

68. Muziejaus darbuotojui, pažeidusiam šias taisykles, taikoma drausminė atsakomybė, 
kurią reglamentuoja Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas. 

 

                                                              ________________________ 

 


