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1. Bendroji dalis
1.1. Šios Darbo tvarkos taisyklės reglamentuoja Universiteto 

struktūrinių padalinių, darbuotojų ir studentų bendrą 
darbo tvarką.

1.2. Universiteto struktūrinių padalinių funkcijas, teises, 
darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę nustato pada
linių nuostatai.

1.3. Darbuotojų pareigas ir teises reglamentuoja darbo su
tartys, pareigybių nuostatai, darbų saugos reglamenta
vimo teisiniai aktai.

1.4. Studentų pareigas ir teises nustato Universiteto statu
tas ir Studijų nuostatai bei reglamentai ir Bendrabučių 
taisyklės.

1.5. Studijų tvarką reglamentuoja Studijų nuostatai bei reg
lamentai, mokslinės veiklos tvarką -  Mokslinės veiklos 
nuostatai, ūkinę ir finansinę veiklą -  Ūkinės ir finansi
nės veiklos nuostatai.

1.6. Asmuo, priimamas dirbti Universitete, supažindinamas 
su šiomis Taisyklėmis, Pareigybės nuostatais, Darbų 
saugos instrukcija. Asmeniui pasirašius su darbdaviu 
darbo sutarti laikoma, kad jie susitarė dėl darbo sąlygų, 
numatytų šiuose dokumentuose.

1.7. Klausimus, susijusius su Darbo tvarkos taisyklių tai
kymu, sprendžia Universiteto administracija.
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2. Darbuotojų priėmimo ir atleidimo 
iš darbo tvarka

2.1. Asmenys priimami į darbą sudarius darbo sutartis su 
Universiteto rektoriumi. Pedagogai ir mokslo darbuoto
jai priimami dirbti konkurso tvarka arba sudarant ter
minuotas darbo sutartis.

2.2. Universiteto Personalo skyrius, įformindamas asmens 
priėmimą j darbą, privalo pareikalauti:

> Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo;
> asmenį liudijančio dokumento.

Priimant asmenį į darbą, reikalaujanti specialių žinių, 
administracija turi teisę reikalauti diplomo ar kito do
kumento apie asmens išsilavinimą arba profesinį pasi
ruošimą. Jei įstatymai sieja priėmimą į darbą su sveika
tos būkle, darbuotojas turi pateikti sveikatos būklę pat
virtinančius dokumentus. Karo prievolininkai privalo pa
teikti dokumentus, kad jie yra įtraukti į karinę įskaitą 
vietinėse teritorinėse karinėse įstaigose pagal jų gyve
namąją vieta.

2.3. Pasirašius darbo sutartį, priėmimas į darbą įformina
mas rektoriaus įsakymu Darbo sutartis sudaroma raš
tu pagal tipinę šios sutarties formą dviem egzemplio
riais. Jas pasirašo rektorius ir darbuotojas. Pasirašius 
darbo sutarti laikoma, kad darbuotojas ir darbdavys 
susitarė dėl būtinų ir kitų darbo sutarties sąlygų. Darbo 
sutartis registruojama Universiteto darbo sutarčių re
gistravimo žurnale.

2.4. Darbo sutartį galima nutraukti įstatymų nustatyta 
tvarka. Darbo sutarties nutraukimas įforminamas Uni
versiteto rektoriaus įsaJkymu, apie tai pažymint darbo 
sutartyje.
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2.5. Atleidimo iš darbo dieną administracija privalo su dar
buotoju atsiskaityti. Atleidimo data laikoma paskutinė 
darbo diena.

3. Darbo apmokėjimas
3.1. Darbuotojams darbo užmokestis nustatomas pagal Lie

tuvos Respublikos įstatymus ir Vyriausybės norminius 
aktus. Kiekvieno darbuotojo darbo užmokestis nusta
tomas darbo sutarties pasirašymo metu.

3.2. Darbuotojui gali būti mokamas priedas ar priemokos 
prie pagrindinio atlyginimo. Struktūrinio padalinio va
dovo teikimu rektoriaus skirta komisija pagrindžia siū
lomo priedo ar priemokos motyvą ir siūlo jo dydį, kuris 
įforminamas rektoriaus įsakymu.

3.3. Atskiru darbuotojo ir darbdavio susitarimu gali būti 
nustatomas fiksuotas konkretaus dydžio darbo užmo
kestis arba taikoma kita, neprieštaraujanti Lietuvos 
Respublikos įstatymams, darbo apmokėjimo forma.

3.4. Universiteto aptarnavimo tarnybų darbuotojams gali 
būti taikomas darbo apmokėjimas pagal jo kiekį ir ko
kybę, vadovaujantis Vyriausybės patvirtintais įkainiais.

3.5. Jeigu darbuotojas dirba ne visą darbo dieną, jam mo
kama proporcingai dirbtam laikui. Tokiu atveju atlygi
nimo dydis gali būti mažesnis už įstatymų nustatytą 
minimalią mėnesinę algą.

3.6. Darbuotojas pagal papildomą darbo sutartį gali dirbti 
ne daugiau kaip pusę etato.

3.7. Atestacijos komisijos siūlymu, Senato nustatyta tvarka, 
pedagogams ir mokslo darbuotojams gali būti mokamas
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priedas prie pagrindinio atlyginimo už užimamos parei
gybės reikalavimų viršijimą.

3.8. Darbo užmokestis mokamas darbo sutartyje nustatyta 
tvarka.

3.9. Darbo užmokestis už kasmetines atostogas mokamas 
ne vėliau kaip 3 darbo dienos iki prasidedant atosto
goms.

3.10. Darbuotojai i komandiruotes siunčiami ir komandiruo
tės išlaidos kompensuojamos Vyriausybės nustatyta 
tvarka.

4. Bendrieji darbo tvarkos reikalavimai
4.1. Universitete turi būti užtikrinta darbo drausmė ir tvar

ka, darbo ir darbo santykių kultūra.

4.2. Kiekvienoje darbo vietoje bei patalpoje turi būti palaiko
ma tvarka pagal Darbų saugos instrukcijos ir Priešgais
rinės apsaugos taisyklių reikalavimus.

4.3. Universiteto teritorijoje būtina laikytis nustatytos Au
tomobilių parkavimo ir eismo tvarkos.

4.4. Universiteto patalpose rūkyti draudžiama. Universiteto
teritorijoje leidžiama rūkyti tik tam skirtose specialiai 
įrengtose ir pažymėtose vietose.

4.5. Už darbo tvarkos laikymąsi atsako kiekvienas darbuoto
jas asmeniškai, padalinių vadovai ar specialiai paskirti 
atsakingi asmenys.
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5. Universiteto patalpų tvarka
5.1. Universiteto patalpos naudojamos tik pagal paskirtį. Ki

tiems reikalams Universiteto patalpos gali būti naudo
jamos rektoriui leidus.

5.2. Universiteto patalpos turi būti įrengtos pagal darbo vietų
aprašymų, Darbų saugos instrukcijos ir Priešgaisrinės 
apsaugos taisyklių reikalavimus. Jose draudžiama lai
kyti daiktus, nesusijusius su darbu.

5.3. Auditorijos turi atitikti sanitarinės higienos ir darbų 
saugos reikalavimus. Jos turi būti įrengtos ir paruoštos 
vesti užsiėmimus. Auditorijose viršutiniai drabužiai ne
dėvimi.

5.4. Pedagoginio personalo darbo patalpos turi būti sutvar
kytos ir pritaikytos studentams ir lankytojams priimti.

5.5 Darbuotojas, išeinantis iš patalpų paskutinis, privalo 
uždaryti langus, išjungti prietaisus, patikrinti ar užsuk
ti vandens čiaupai, išjungti elektrą, užrakinti duris ir 
įjungti signalizaciją (jei ji yra).

5.6 Patalpos raktus gali turėti tik joje dirbantys darbuoto
jai. Perduoti raktus kitiems asmenims draudžiama, iš
skyrus atvejus, kai tai daryti nurodo Universiteto vado
vai arba padalinio vadovas. Po vieną visų patalpų raktą 
turi rūmų budėtojas, o nustatytais atvejais padalinio 
vadovas. Rakto išdavimą privaloma registruoti specia
liame žurnale.

5.7. Be rektoriaus, jo pavaduotojų ar padalinių vadovų ir 
kitų už materialines vertybes atsakingų darbuotojų lei
dimo ne Universiteto darbuotojams neleidžiama naudo
tis Universiteto ir jo padalinių turtu (kompiuteriais,
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telefonais, faksais, dauginimo ir spausdinimo aparatais, 
prietaisais, Įrengimais ir pan.).

5.8. Patalpų naudotojai privalo užtikrinti, kad pašaliniai 
asmenys negalėtų susipažinti su neskelbtina Universi
teto informacija.

8. Ūkinės veiklos tvarka
6.1. Medžiagos, žaliavos, gaminiai ir kitos vertybės turi būti 

Įrašytos Į apskaitą ir laikomos pagal normatyvinius rei
kalavimus tik sandėliuose ir specialiai tam Įrengtose 
vietose. Kitose vietose (koridoriuose, kabinetuose ir 
pan.) sandėliuoti draudžiama. Naudotos atsarginės da
lys, atliekos ir kt. laikomos pagal normatyvinius reika
lavimus specialiai tam įrengtose vietose.

6.2. Ūkinės veiklos patalpose privalo būti gaisro gesinimo 
priemonės. Priėjimai prie gesinimo priemonių, elektros 
paskirstymo spintų turi būti laisvi (neužkrauti).

6.3. Darbo vietos, įrengimai ir prietaisai turi būti tvarkingi ir 
naudojami tik pagal paskirtį.

6.4. Visi darbuotojai privalo laikytis nustatytos materialinių 
vertybių ir dokumentų saugojimo tvarkos.

6.5. Darbuotojui draudžiama patikėti ar užleisti savo darbo 
vietą, darbo priemones, pareigų vykdymą kitam asme
niui arba imtis darbų, nesusijusių su darbo užduoties 
vykdymu.
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7, Studentų ir darbuotojų maitinimo 
įstaigų darbo tvarka

7.1. Studentų ir darbuotojų maitinimo padaliniuose turi bū
ti laikomasi higienos reikalavimų ir nustatyta tvarka 
patvirtintų maitinimo padalinio nuostatų.

r
8. Bendrosios Universiteto administraci

jos ir padalinių vadovų pareigos
8.1, Universiteto administracijos ir kitų padalinių vadovai 

privalo;

8.1.1. Dirbti pagal jiems teisiniais aktais suteiktus 
įgaliojimus ir atsakyti už savo padalinio veiklos 
rezultatus.

8.1.2. Sudalyti darbuotojams sąlygas tobulinti kvali
fikaciją, o prireikus ir persikvalifikuoti.

8.1.3.. Analizuoti ir pagal galimybes įgyvendinti peda
gogų ir kitų darbuotojų pasiūlymus Universite
to veiklai gerinti.

8.1.4. Būti dėmesingi, mandagūs ir atidūs bendrau
dami su interesantais ir pagal galimybes jiems 
padėti. Jei vadovas negali išspręsti interesanto 
problemos, jis turi nurodyti, kas tai galėtų pa
dalyti.

8.1.5. Užtikrinti darbo drausmę, dėstytojų ir mokslo 
darbuotojų individualių darbo užduočių įvyk
dymą, įstatymų, Universiteto statuto, Teisyno ir 
kitų teisinių aktų laikymąsi.

8.1.6. Sudaryti darbuotojams norminius reikalavimus 
atitinkančias darbo sąlygas, aprūpinti darbų 
saugos priemonėmis.
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8.1.7. Kontroliuoti, kaip darbuotojai ir studentai lai
kosi darbų saugos instrukcijos.

8.1.8. Sudaryti kūrybingą darbo aplinką, skatinti 
Universiteto darbuotojų iniciatyvą, siekti, kad 
jie aktyviai dalyvautų Universiteto veikloje.

8.1.9. Domėtis darbuotojų ir studentų poreikiais, rū
pintis ir pagal galimybes padėti jiems spręsti 
buitines problemas.

8.1.10. Nesitaikstyti su nekultūringo elgesio apraiško
mis (girtavimu, necenzūrinių žodžių vartojimu 
bei kitais žalingais įpročiais).

8.1.11. Užtikrinti darbuotojams ir studentams įstaty
mais numatytas socialines garantijas.

9. Bendrosios Universiteto darbuotojų ir 
studentų pareigos

9.1. Visi Universiteto darbuotojai privalo:
9.1.1. Darbą pradėti ir baigti nustatytu laiku. Nega

lint atvykti į darbą dėl svarbių priežasčių (liga, 
avarija, nelaimingas atsitikimas ar pan.), ne
delsiant (per parą) pranešti tiesioginiam darbo 
vadovui ar Personalo skyriui.

9.1.2. Laiku ir kokybiškai atlikti pavestą darbą.
9.1.3. Saugoti savo sveikatą ir nekenkti kitų darbuo

tojų sveikatai, mokėti saugiai dirbti ir vykdyti 
Darbų saugos instrukcijos ir kitų norminių ak
tų reikalavimus.

9.1.4. Saugoti vertybes, dokumentus, pirminę ir kitą 
mokslinių tyrimų medžiagą, efektyviai naudoti 
įrengimus, aparatūrą, stakles, racionaliai nau
doti medžiagas, energiją, degalus, kurą ir kitus
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materialinius išteklius, už padarytą materialinę 
žalą atlyginti pagal galiojančius įstatymus.

9.1.5. Vykdyti administracijos ir kontroliuojančių 
valstybinių įstaigų pareigūnų teisėtus reikala
vimus.

i 9.1.6. Tobulinti savo kvalifikaciją.

9.2. Be 9.1 punkte nurodytų pareigų, pedagogai privalo:
'*9.2.1. Dirbti mokslinį, pedagoginį ir organizacinį dar

bą. Dėstytojo mokslinio, pedagoginio ir organi
zacinio darbo apimčių tarpusavio santykis nu
statomas Universiteto statuto ir Senato nusta
tyta tvarka.

9.2.2. Mokslinio darbo rezultatus taikyti pedagogi
niame darbe.

9.2.3. Pedagoginiame darbe vadovautis studijas reg
lamentuojančiais dokumentais; užsiėmimus 
vesti pagal patvirtintą ir viešai iškabintą tvar
karaštį.

9.2.4. Už atliktą darbą kasmet atsiskaityti katedros po
sėdyje.

9.3. Be 9.1 punkte nurodytų pareigų, mokslo darbuotojai
privalo:
9.3.1. Sutartyje nustatytu laiku atlikti mokslinius ty

rimus, rūpintis jų panaudojimu gamyboje.
9.3.2. Gausinti savo teorines žinias, tobulinti moksli

nio darbo metodus.
9.3.3. Už atliktą darbą kasmet atsiskaityti katedros ar 

laboratorijos posėdyje.

9.4. Studentai privalo:
9.4.1. Sistemingai siekti pasirinktos studijų progra

mos teorinių žinių ir kaupti praktinius įgū
džius.
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9.4.2. Laikytis šių Darbo tvarkos Ir Bendrabučio tai
syklių, vadovautis Studijų nuostatais ir kitais 
studijų veiklą reglamentuojančiais dokumen
tais.

9.4.3. Lankyti studijų veiklą reglamentuojančiuose 
dokumentuose nustatytus privalomus audito
rinius užsiėmimus.

9.5. Universiteto darbuotojams ir studentams draudžiama: 
darbo (studijų) vietose vartoti alkoholinius gėrimus, tok
sines ar narkotines medžiagas, būti neblaiviems arba 
apsvaigusiems nuo narkotikų ir toksinių medžiagų ar 
medicininių preparatų.
Darbuotojui, atvykusiam i darbą neblaiviam ar apsvai

gusiam nuo toksinių, narkotinių ar kitų preparatų, administ
racija tą dieną neleidžia dirbti, o darbo metu apsvaigusi dar
buotoją nušalina nuo darbo. Ši taisyklė taikoma ir studen
tams.

10. Darbo laikas
10.1 Universiteto darbo savaitės trukmė -  penkios darbo 

dienos.

10.2 Universiteto darbo dienos pradžia -  730 val., pabaiga 
2030 val. Dieninių studijų auditorinio darbo pradžia -  
800 val., pabaiga -  1830 val.: vakarinių studijų -  pradžia 
- 1700 val., pabaiga -  2030 val.; neakivaizdinių studijų -  
pradžia -  800 val., pabaiga -  2030 val.

10.3. Universiteto pedagoginio personalo savaitinio darbo 
trukmė -  36 valandos. Dėstytojai auditorinį pedagoginį 
darbą dirba pagal dekano patvirtintą tvarkaraštį, moks
linį, pedagoginį metodinį ir organizacinį darbą -  pagal 
katedros vedėjo patvirtintą grafiką, kuris sudaromas 
derinant su auditorinių 'užsiėmimų tvarkaraščiu. Nu
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matytais atvejais dėstytojams gali būti šeštadieniais nu
statytos neakivaizdinių ir tęstinių studijų studentų 
konsultavimo ir egzaminavimo dienos.

10.5. Universiteto administracijos, ūkinio, aptarnaujančio bei 
mokymo pagalbinio personalo ir mokslo darbuotojų 
darbo savaitės trukmė -  40 valandų. Darbo pradžia -  
800 val., pabaiga -  1630 val. Pietų pertrauka -  1200 -  
1230 val.

Katedrų ir dekanatų mokymo pagalbinio personalo dar
buotojai, aptarnaujantys auditorinių studijų procesą ki
tu laiku, dirba pagal individualų grafiką.

10.6. Valytojoms 8 valandų kasdieninio darbo laikas nusta
tomas pagal grafiką nuo 600 iki 2100 val.

10.7. Darbuotojų, dirbančių papildomą darbą, darbo laikas 
nustatomas pagal su padalinio vadovu suderintą indivi
dualų grafiką.

10.8. Būti darbo vietoje ir dirbti kūrybinį ar kitokį Universite
tui naudingą darbą po nustatytos darbo pabaigos gali
ma tik gavus įgalioto padalinio vadovo leidimą.

Leisti dirbti viršvalandžius administracija gali tik įsta
tymų ir kitų teisinių aktų nustatyta tvarka.

10.9. Nustatytas darbo laikas gali būti naudojamas tik parei
goms ir pavestoms užduotims vykdyti.

10.10. Darbuotojai leidžiami atostogų įstatymo nustatyta 
tvarka. Darbuotojai gali būti leidžiami kasmetinių atos
togų dalimis, bet viena atostogų dalis turi būti ne ma
žiau kaip 14 kalendorinių dienų. Išimtiniais atvejais ša
lių susitarimu, darbuotojo iniciatyva, atostogų leidžia
ma ir trumpesniam laikui.

10.11. Užtikrinant darbuotojų poilsio laiką ir tinkamą darbo 
organizavimą vasaros metu, padaliniai sudaro darbuo
tojų atostogų grafikus.
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10.12. Tiesioginis vadovas, esant rimtoms priežastims, turi 
teisę išleisti darbuotoją iš darbo ne daugiau kaip vieną
darbo dieną.

11. Skatinimas už gerą darbą
11.1 Už gerą pareigų atlikimą ir nepriekaištingą darbą, nova

toriškumą, aktyvią veiklą rūpinantis Universiteto presti
žu ir kt. darbuotojai ir studentai skatinami: padėka, 
Padėkos raštu, premija, asmenine dovana. Universiteto 
medaliu už nuopelnus.

12. Nuobaudos už darbo drausmės 
pažeidimus

12.1. Už darbo drausmės pažeidimus -  pavestų darbo pareigų 
nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą, darbo laiko 
nepaisymą Universiteto darbuotojams gali būti skiria
mos tokios nuobaudos: 

r  pastaba; 
r- papeikimas;
> atleidimas iš darbo.

12.1.1. Atleidimas iš darbo, kaip drausminė nuobau
da. gali būti taikomas darbuotojui, jeigu jis 
nuolat be pateisinamų priežasčių neatlieka 
darbo užduočių, numatytų darbo sutartyje arba 
Darbo tvarkos taisyklėse, Darbų saugos inst
rukcijos reikalavimų ir jeigu darbuotojui anks
čiau nors vieną kartą per paskutinius dvylika 
mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos, 
taip pat už pravaikštą be pateisinamos priežas
ties visą darbo dieną arba esant darbe neblai
viam ar apsvaigusiam nuo narkotikų bei kitų 
svaiginančių preparatų.
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12.1.2. Pedagogų ir mokslo darbuotojų darbo sutarties 
nutraukimas gali būti svarstomas pagal meti
nių individualių užduočių vykdymo ataskaitų 
rezultatus. Pedagogą ir mokslo darbuotoją, ku
ris metinėje ataskaitoje neįrodo mokslinio ir 
pedagoginio darbo įvykdymo, katedros vedėjas 
privalo teikti atestacijos komisijai svarstyti dėl 
atitikimo užimamas pareigas.

12.2. Drausminė nuobauda įforminama rektoriaus įsakymu.

12.3. Prieš skiriant drausminę nuobaudą, darbuotojas turi 
teisę pasiaiškinti raštu.

12.4. Drausminė nuobauda skiriama paaiškėjus nusižengi
mui, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos die
nos, kai paaiškėja šis nusižengimas (neskaičiuojant lai
ko, kai darbuotojas nebuvo darbe dėl ligos ar atostoga
vo), o iškėlus baudžiamąją bylą -  ne vėliau kaip per vie
ną mėnesį nuo tos dienos, kai baudžiamoji byla buvo 
nutraukta.

12.5. Negalima skirti drausminės nuobaudos praėjus 6 mėne
siams nuo nusižengimo dienos.

12.6. Už kiekvieną darbo drausmės pažeidimą galima skirti 
tik vieną drausminę nuobaudą.

12.7. Skiriant drausminę nuobaudą atsižvelgiama į padaryto 
nusižengimo sunkumą, į aplinkybes, kuriomis jis buvo 
padarytas, ir į tai, kaip darbuotojas dirbo anksčiau.

12.8. Darbuotojui apie drausminės nuobaudos skyrimą pra
nešama raštu per tris dienas pasirašytinai.

12.9. Skirta drausminė nuobauda galioja vienerius metus. Jei 
per vienerius metus nuo tos dienos, kai buvo skirta 
drausminė nuobauda, darbuotojui nebuvo skiriamos
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naujos nuobaudos, tai laikoma, kad jis nėra turėjęs 
drausminių nuobaudų. Jei darbuotojas gerai ir sąžinin
gai dirba, jam skirtą drausminę nuobaudą rektoriaus 
įsakymu galima panaikinti nepasibaigus drausminės 
nuobaudos galiojimo terminui.

12.10. Galiojant drausminei nuobaudai, skatinimai, paminėti 
šių Taisyklių 11 punkte, darbuotojui netaikomi.

12.11. Už drausmės pažeidimus studijų planų ir programų 
nesilaikymą, užsiėmimų nelankymą ir kitus pažeidimus 
studentams taikomos šios nuobaudos:

12.11.1. Skiriamos dekano:
> pastaba:
> papeikimas;
> griežtas papeikimas.

12.11.2. Skiriamos rektoriaus dekano teikimu:
> stipendijos sumažinimas arba nemokėji

mas;
> išbraukimas iš studentų sąrašų.

13. Taisyklių taikymas
13.1. Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo Universiteto sena

te dienos visiems Universiteto darbuotojams ir studen
tams.

13.2. Visi darbuotojai turi būti supažindinami su šiomis 
Taisyklėmis pasirašytinai. Taisyklės skelbiamos viešai 
matomoje vietoje.

13.3. Taisykles keisti ar papildyti gali Universiteto senatas 
pasikeltus įstatymams ar Vyriausybės norminiais do
kumentais bei kitais atvejais pagal rektorato siūlymus.


