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ISAKYMAS

DEL KONCERTINES ISTAIGOS VALSTYBINIO PUdIAMUJU INSTRUMENTU

ORKESTRO,,TRII\iITAS" VIDAUS TVARKOS APRASO PATVIRTINIMO

KONCERTINES ISTAIGOS
VAL STYBINIO PUCIAMUJU INSTRUMENTU ORKESTRO,,TRIMITAS*

VADOVAS

2019 m. vasario 13 d. Nr' 1V-04
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes

2017 m.birZelio 21 d. nutarimu Nr. 496 ,,Dellietuvos Respublikos darbo kodekso igyvendinimo":

l.TvirtinuKoncertinesistaigosvalstybiniopudiamqjqinstrumentqorkestras,,Trimitas"
vidaus tvarkos apraS4 (toliau - Apra5as) (pridedama)'

Z.p r ip aL-is t u neiekusiu galios Koncertines fstaigos valstybinio pudiamqiq instrumentq

orkestras ,,Trimitas" vadovo 2Ol3 m. g"ruodzio 27 d' isakymq Nr' 1V-41 '-'Del 
Koncertines fstaigos

valstybinio pudiamqjq instrumentq orkeitras ,,Trimitas" vidaus tvarkos taisykliq patvirtinimo";

3.NurodauadministratoreiirikaiRadlinskeisuSiuoisakymusupaZindintiistaigos
darbuotojus.

4. N u s t a t a u, kad sis isakymas isigalioja nuo 2019 m. vasario 20 d.

Antanas Kudinskas
Vadovas
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PATVIRTiNTA
Koncertines i stai gos valstybinio
pudiamqiq instrumentq orkestro,,Trimitas"
vadovo 2019 m. vasario 13 d'

isakYmu Nr. 1V-04

KoNCERTINE S ISTAIGOS VALSTYBINIO PUdIAMUJU INSTRUUENTU
ORKESTRO,,TRIMITAS"VIDAUSTVARKOSAPRASAS

I. BENDROSIOSNUOSTATOS

1. Koncertines fstaigos vaistybinio pudiamqjq instrumentq orkestlo ,,Trimitaso' (toliau -
Koncertine istaiga) vidaus tvarkos aprasas (toliau - ApraSas) reglamentuoja Koncertines fstaigos vidaus

tvark4, kurios tikslas - daryti teigiam4 itak4 Koncertines istaigos darbuotojq, elgesiui'

Z. Sio Apra5o nuostatos taikomos tiek, kiek Siq teisiniq santykiq nereglamentuoja Lietuvos

Respublikos istatymai arba kiti teises aktai'

3. UZ sio Apraso lgyvendinim4 atsako Koncertines lstaigos vadovas'

II. DARBO IRPOILSIO LAIKAS

4. Darbo laiko reZimas Koncertineje istaigoje nustatomas vadovaujantis Lietuvos

Respublikos darbo kodeksu ir Lietuvos Respublikos vyriausybes20lT m' birzelio 21 d. nutarimu Nr'

49 6,,D dl Lietuvos Respublikos darbo kodekso I gyvendinimo".

4.1. Koncertines istaigos vadovui, 5io pavaduotojui, kitiems Koncertines istaigos

darbuotojams, i3sk)mrs nurodyoJ .2,4.5,4.6 punktuoi., 
"t'tuton1a 

40 valandq trukmes penkiq darbo

dienq savaite su dviem poilsio dienomis ii kasdiene darbo laiko trukme nuo pirmadienio iki

ketvirtadienio - g valandos 15 minudiq, o penktadienf - 7 valandos. Dirbama viena pamaina nuo 8'00

val. iki 17.00 val. su pertrauka pailsetiir pavalgyti nuo 12'00 vaf iki 12.45 val', penktadieniais darbo

laikas - nuo g.00 iki 15.45 val. su pertrauta pailseti ir pavalgyti nuo 12.00 val. iki 12.45 val', Bvendiq

i5vakarese darbo laikas trumpinamas viena valanda'

4.2. Koncertire, ltaigos muzikantams nustatoma 40 valandq trukmes 6 darbo dienq savaite su

viena poilsio diena ir kasdienE darbo laiko trukme nuo pirmadienio iki penktadienio - 7 valandos, o

sestadieni - 5 valandos. Dirbama viena pamaina nuo 9.b0 val. iki 16.45 var. su pertrauka pailseti_ir

pavalgyti nuo 13.00 val. iki 13.45 val., Seitadieniais darbo laikas - nuo 9.00 rki 14.45 val. su pertrauka

pairseii ir pavalgyti nuo 12.00 val. iki 12.45 val., Svendiq i5vakarese darbo laikas trumpinamas viena

valanda.
4.3. Koncertines fstaigos muzikantai nuo 9.00 val. iki 13 val. turi bendr4 repeticij4 Koncertines

lstaigos saleje. Nuo pirmad[nio iki penktadienio nuo 13.45 val. iki darbo dienos pabaigos ir

lestadieniais vyksta individualios Koncertines fstaigos muzikantq repeticijos arba koncertuojama'

4.4. Koncertines istaigos muzikantq ilarbas, esant butinumui, gali buti organizuojamas pagal

atskirai sudaryta grafik4, nevirsijant darbo laiko reZimo trukmes'

4.5. Koncertines istaigos budetojams nustatoma 40 valandq trukmes 6 darbo dienq savaite su

viena poilsio diena ir kasdiene darbo laiko trukme nuo pirmadienio iki penktadienio - 7 valandos, o

Sestadieni arba sekmadieni - 5 valandos, budetojq darbas organizuojamas dviem pamainomis:

- pirma pamaina - nuo 7.00 val. iki 14.00 val. (su 30 minudiq petrauka pailseti ir

pavalgyti);



antra pamaina - nuo 14.00 (su 30 minudiq petrauka

J

iki 21 .00

- Se5tadieniais arba sekmadieniais 9.00 val. 14.00 val. (su 30 minudiq petrauka pailseti

ir pavalgyti);

- Svendiq i5vakarese darbo laikas trumpinamas viena valanda;

esant bltinumui budetojoms suteikiama galimybe pavalgyti darbo laiku.

4.6. Lankstus darbo grafikas arba individualus darbo laikas gali blti nustatomas atsiZvelgiant i
darbuotojo praBym4, jei nurodytos prieZastys yra objektyvios ir pagristos, taip pat i Koncertines istaigos

galimybes ir efektyvaus darbo uZtikrinim4.

5. Kasmetines atostogos darbuotojams suteikiamos vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis:

5.1. Profesionaliojo scenos meno k[rybiniams darbuotojams, kuriq s4ra5as patvirtintas

Lietuvos Respublikos kultlros ministro fsakymu, nustatoma atostogq trukme - 36 darbo dienos (kai

dirbama 6 darbo dienas per savaitq);

5.2. kitiems darbuotojams - 20 darbo dienq (eig, dirbama penkias darbo dienas per savaitq);

5.3. budetojams - 24 darbo dienos (kai dirbama 6 darbo dienas per savaitq);

5.4. esant Darbo kodekso 138 straipsnyje nustatytiems pagrindams suteikiamos papildomos

kasmetines atostogos.

6. Kasmetines atostogos Saliq susitarimu gali bflti suteikiamos dalimis. Viena i5 kasmetiniq

atostogq daliq negali b[ti trumpesne kaip 10 darbo dienq fieig,, dirbama penkias darbo dienas per

savaitg) arba ne maLiatkaip dvylika darbo dienq fieig, dirbama Se5ias darbo dienas per savaitg).

7. Kasmetines atostogos iforminamos Koncertines istaigos vadovo isakymu.

8. Darbuotojai turi laikytis istaigoje nustatyto darbo laiko reZimo.

9. Darbuotojai, palikdami Koncerting istaig4 darbo tikslais, turi apie tai informuoti savo

tiesiogini vadov4 ir nurodyti isvykimo tiksl4 bei trukmg. Noredami i5vykti ne darbo tikslais,

darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo sutikim4.

10. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti I darbq, apie tai

nedelsdami turi informuoti savo tiesioginl vadov4 ir nurodyti velavimo ar neatvykimo prieZastis' Jeigu

darbuotojai apie savo neatvykim4 del tam tikry prieZasdiq negali pranesti patys, tai gali padaryti kiti

asmenys.

III. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

11. Koncefiineje istaigoje leidZiama mkgi tik tam skirtose, specialiai parengtose ir paZymetose,

vietose. Kitose vietose, taip pat tamybineje transporto priemoneje, rukyti draudZiama.

12. Darbuotojams draudZiama Koncertines istaigos patalpose, darbo vietose, darbo ir ne darbo

metu vartoti alkoholinius gerimus ir kitas psichik4 veikiandias medLiagas, blti apsvaigusiems nuo

narkotiniq ar toksiniq medLiagt4.

13. Darbuotojams draudZiama darbo laiku uZsirakinti darbo patalpose, i5skyrus tuos atvejus, kai

teisOs aktuose nustatYta kitaiP.

14. Darbuotojai privalo racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones,

energij4 ir kitus materialinius Koncertines istaigos i5teklius.

15. Darbuotojams draudZiama Koncertines istaigos materialines vertybes

tikslais darbo ir ne darbo metu.

transporto, elcktros

naudoti asmeniniais
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16. Koncertines istaigos elektroniniais ry5iais, galiniais frenginiais, programine franga, biuro

lranga, kanceliarinemis ir darbo priemonemis gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais'

IV. APRANGOS IR TSVA.TZOOS REIKALAVIMAI

17. Darbuotojai turi b[ti tvarkingos iSvaizdos, jq apranga - Svari, Aitytinio stiliaus.

1g. fstaigos vadovas arba jo igaliotas asmuo, kurio nuomone, darbuotojo apranga ir i5vaizda

neatitinka Sio Apra5o 17 punkto reikalavimq, fpareigoja darbuotojq ateityje rengtis ir tvarkytis

tinkamai.

V. ELGESIO REIKALAVIMAI

19. Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Koncertinq istaig4, kurioje dfrba

20. Koncertineje istaigije turi blti ,r.rgiu*u triuk5mo, palaikoma dalykine darbo atmosfera,

darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, ir kitais asmenimis.

21. Darbuotojams darbo metu draudLiamavartoti necenzfirinius ZodZius ir posakius.

22. Darbuotojams draudLiama laikyti necenzlrinio arba Zeminandio asmens garbq ir orum4

turinio informacij 4 darbo vietoj e.

vr. DARBUOTOJU ATSAKOMYBE

23. Darbuotojui, paZeidusiam 5f Apras4, taikoma drausmind atsakomybd.

24. Darbtoto.lq drausming atsakomybg reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas'

kiti istatymai ir kitos darbo teises norrnos, darbo santykiq dalyviq sutartys ir susitarimai'

VII. BAIGIAMOSIOSNUOSTATOS

25. Koncertines istaigos patvirtintas Apra5as skelbiamos lstaigos interneto tinklalapyje'



KONCERTINES ISTAIGOS
VALSTYBINIO PUdIAMUJU INSTRUMENTU ORKESTRO,,TRTMITAS*

VADOVAS

ISAKYMAS

DEL KONCERTINES ISTAIGOS VALSTYBINIO PUdIAMUJU INSTRUMENTU
ORKESTRO ,,TRIMITAS" VIDAUS TVARKOS APRASO PAKEITIMO

2019 m. vasario 19 d. Nr. 1V-07
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes
2017 m. birZelio 2l d. tutarimu Nr. 496 ,,Del Lietuvos Respublikos darbo kodekso igyvendinimo" bei
atsiZvelgdamas i darbo tarybos sifilymus:

1. P ake idiu Koncertines istaigosvalstybiniopudiamqjq instrumentqorkestras,,Trimitas"
vidaus tvarkos apra5o (toliau - Apra5as) 4.1 ir 4.3 p. ir i5destau nauja redakcija:

,,4.1. Koncertines istaigos vadolui, Sio pavaduotojui, kitiems Koncertines lstaigos
darbuotojams, iBskyms nurodytos 4.2,4.5,4.6 punktuose, nustatoma 40 valandq trukmes penkiq darbo
dienq savaite su dviem poilsio dienomis ir kasdiene darbo laiko trukme nuo pirmadienio iki
ketvirtadienio - 8 valandos 15 minudiq, o penktadienf - 7 valandos. Darbas pradedamas nuo 7 valandos
iki 9 valandos ir baigiamas nuo 14 valandos 45 minudiq iki 18 valandos. Pertrauka pailseti ir pavalgl.ti
nuo 12.00 val. iki 12.45 val., Svendiq i5vakarese darbo laikas trumpinamas viena valanda";

,,4.3. Koncertines istaigos muzlkantai nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 valandos iki 13

valandos turi bendr4 repeticij4 Koncertines istaigos saleje. Nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 13

valandos 45 minutes iki darbo dienos pabaigos ir Se5tadieniais vyksta individualios Koncertines

istaigos muzikantq repeticijos arba koncerhrojama. Jeigu Se5tadieniais yra numatyta koncertine veikla,
tuomet ateinandi4 darbo dien4 vyksta individualios Koncertines istaigos muzikantq repeticijos, i5skyrus
Apra5o 4.4 p. nustatyt4 iSimti".

2. N u r o d a u administratorei Erikai Radlinskei su Siuo isakymu supaZindintilstaigos
darbuotojus.

3. N u s t a t a u, kad Sis isakymas isigalioja nuo 2019 m. vasario 21 d.

Vadovas Antanas Kudinskas


