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II SKYRIUS

CENTRO TURTO SANDARA,VALDYⅣ IAS,NAUDOЛ ⅣIASIR DISPONAVIMAS JU0
3. Centro turt4 sudaro sekantis turtas:
3.1. nematerialusis turtas: pletros darbai, programine iranga ir jos licencijos, nebaigti
projektai ir i5ankstiniai mokejimai, kitas nematerialusis turtas;
3.2. ilgalar.kis materialusis turtas: pastatai, masinos ir irenginiai, transporto priemonds,
baldai ir biuro iranga, bibliotekos fondai
kitas ilgalaikis materialusis turtas, nebaigta statyba ir
i5ankstiniai apmokejimai ir kt. ilgalaikis turtas, kuris Centro apskaitoje apskaitomas kaip ilgalaikis;
3.3. Biologinis turtas;
3.4. trumpalaikis materialusis turtas (apskaitomas balansinese
nebalansinese
s4skaitose);
3.5. finansinis turtas: visos Centrui priklausandios pinigines 1e5os, patiketos
atskaitingiems asmenims ar gautos grynais pinigais Centro naudai.
4. Centras turt4 igyja:
4.1. pagal sandorius;
4.2. sukurdamas turt4;
4.3. gaudamas lesq i5 Centro veiklos, turto nuomos, paslaugq teikimo;
4.4. gaudarcras neatlygintinai i5 kitq juridiniq ir fiziniq asmenq.
5. Disponavimas Centro turtu:
5.1. Centro turt4 valdo, naudoja ir juo disponuoja Centro direktorius ir jo igaliotipagal
igaliojim4 arba del pareigq atlikimo Centro darbuotojai;
5.2. Centro turtas Centro darbuotojams valdyi perduodamas pasira5yinai perdavimopriemimo aktu. Perdavimo-priemimo akte nurodoma turto bukle, paleidimai, kt. svarbios turtb
savybes, turindios reik5mes turto bflklei;

ir

ir

5.3. Centro turtas Centrui gr4Zinamas perdavimo-priemimo aktu, nurodant jame turto
biiklg, pa?ymift normalaus nusidevej imo poZS.rnius.

III SKYRIUS
DARBUOTOJO TEISES IR PAREIGOS, NAUDOJANT TURTAIR LESAS
6. Darbuotojo teises:

6.1. priimant i5 Centro turt4, reikaling4 darbo funkcijoms vykdyi, nurodyi perdavimopriemimo akte bet kokius perduoto turto trukumus. Priemus turt4, nenurodant perdavimo-priemimo
akte, turto paZeidimq, sugadinimq ar trukumq, laikoma, kad perduotas turtas yra be paZeidimq,
sugadinimq ar trukumq;
6.2. atsisakyti priimti turt4, priemones, jeigu perdavimo metu jos yra sugedusios ir
paZeistos tiek, kad negali b[ti naudojamos pagal paskirti ir saugos reikalavimus, arba grqiinti ttxt1
Centrui, jei turtas sugedo ir negali bflti naudojamas pagal paskirti Turto naudojimo metu ar kelia
gresmg darbuotojo saugai ir sveikatai.
7. Darbuotojq pareigos:
7.1. priimti Centro darbuotojui perduodamq turtq ir darbo priemones, reikalingas
darbuotojo darbo s4lygoms sukurti ir darbo funkcijoms atlikti, bei kit4 hrrt4 ir priemones, kurios
patikimos darbuotojui jo darbo funkcijq vykdymo metu, pagal perdavimo-priemimo akt4;
7.2. Cerrtro vadovo nurodymu, arba pasibaigus Turto naudojimo laikui, arba Turtui
sugedus ar visi5kai nusidevejus taip, kad jis negali btiti naudojamas pagal jo iprasting paskirti, arba
paskuting darbuotojo darbo Centre dien4 grqzinti Centrui Centro darbuotojui perduot4 Centro turt4
tokios b[kles, koks jis buvo perduotas darbuotojui perdavimo-priemimo aktu, atsiZvelgiant i
normalq turto nusidevej im4.
7.3. neperleisti Centro turto, darbo priemoniq ar darbuotojui perduoto Centro turto
tretiesiems asmenims ir neleisti naudotis juo tretiesiems asmenims bei nesudaryi jiems galimybes
prieiti ir naudotis Centro turtu ir priemonemis, i5skyrus Centro vadovo nurodytus atvejus;
7.4. Centrui priklausanti darbuotojui perduot4 turt4, darbo priemones
Centre
veikiandias telekomunikacijq
ry5irtr priemones, iskaitant bet neapsiribojant Centrui
priklausandiomis ir darbuotojui perdavimo-priemimo aktu perduotomis transporto priemondmis,
mobiliaisiais telefonais, kompiuterine iranga ir kt., Centro resursus, elektros ir Siluming energij4
naudoti:
7.4.1. tik darbo reikmems ir darbo funkcijoms vykdyi;
:
7.4.2. tik pagal turto tiksling
7.4.3. tik pagal teises aktq, saugos ir sveikatos reikalavimus;
7 .4.4. siekiant turt4 naudoti taupiai, saugoti ji ir tausoti;
7.4.5. imantis priemoniq apsaugoti turt4 nuo uZliejimo, gaisro ar frzinio, cheminio ar kt.
paZeidimo, jei tai nesudaro gresmes darbuotojo gyvybei ar sveikatai, laikantis priesgaisrinds saugos
ir aplinkosaugos reikalavimq;
7.5. naudoti Centro perduotas le5as pagal jq tiksling paskirti ir taupiai;
7.6. atsiskaityti ir pateikti Centrui mokejimo dokumentus, pagrindZiandius Centro le5q
priemim4 ir iSleidim4 bei i5leidimo pagrind4;
7.7. jei darbuotojas pagal savo pareigas priima atsiskaitymus i5 klientq ar lesas i5
trediqiq asmenq, jis privalo laiku ir tinkamai uZpildyi le5q priemim4 patvirtinandius dokumentus ir
per trumpiausi4 imanoma,laikqperduoti priimtas visas le5as Centro buhalteriui;
7.8. nei5nesti Centrui priklausandio turto ir priemoniq irlar darbuotojui patiketo turto ir
priemoniq i5 Centro patalpq, i5skyrus atvejus, kai darbuotojui patiket4turtq darbuotojas turi tureti
su savimi ir i5sine5ti i5 Centro patalpq, arba darbuotojas ir Centras atskiru susitarimu susitaria del
Centrui priklausandio turto ir priemoniq naudojimo kitais tikslais, s4lygomis ir tvarka. Jei
darbuotojas i5ne5a turt4 i5 Centro patalpq, jis atsako trt
turto ir jame esandiq duomenq
iSsaugojimQ nuo atskleidimo tretiesiems asmenims, turto naudojim4 pagal Tvarkoje nustatytq
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apskriti;
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paskirti

ir

apsaug4 nuo vagystes ar sugadinimo visa turto verte kaip uL

jo paties tydia atliktus

veiksmus;

7.9. nedelsiant informuoti Centr4 apie Centro turto, darbo priemoniq ar darbuotojui
patiketo turto sugedim4, sugadinim4, Luvimq ir pateikti ji uZ Centro turto remont4 atsakingam
darbuotojui. darbuotojas neturi teises pats savaranki5kai tvarkl.ti turto, tadiau turi imtis priemoniq,
kad bttq sumaZinta galima Lalaturtui del turto paZeidimo vandeniu, ugnimi, fiziniu ar kt. poveikiu;
7.10. atlyginti del darbuotojo veiksmq ar neveikimo turtui padaryt1 Lalq, iskaitant bet
neapsiribojant iala del turto netekimo ar turto vert6s sumaZejimo, pagal Darbo kodekso nustatytus
reikalavimus. Atlygintinos Zalos dydis sumaZinarnas suma, kiek turtas nat[raliai nusidevejo ar
nat[raliai sumaZejo;
7.11. jei darbuotojui suteiktam mobiliajam telefonui nustatomas pokalbiq ir interneto
duomenq limitas ar nustatomas kuro limitas, vir5ijgs nustatyt4 limit4 darbuotojas isipareigoja
padengti susidariusi vir5yto limito ir leistino limito skirtum4 visa apimtimi, i5skynrs atvejus, kai
limitas vir5ytas Centro vador,ui leidus ra5ti5ku patvirtinimu;
7.12. pateikti Centrui darbuotojui perduot4 turt4 ir le5as turto kiekiui, b[klei ir
naudoj imo reikalavimq igyvendinimui patikrinti;
7.13. patenkant i5 ir i Centro patalpas, transporto priemones, kompiutering ar mobili4
prisijungiant
prie Centro bankines sistemos, naudojant Centro atsiskaitymo, kreditines ar
irang4,
kuro korteles, naudoti jq uZrakinimo ir apsaugos priemones, slaptaZodZius, antivirusines programas
ir kt., kad b[tq apsaugotas Centro turtas ir Centro duomenys nuo vagystds, sugadinimo,
sunaikinimo, atskleidimo tretiesiems asmenims, kurie neturi teises tokiq duomenq gauti;
7.14. nedelsiant informuoti Centre ui. firtq atsaking4 asmeni apie patekimo i Centr4
raktq ar iejimo slapta}odliq pametim4 ar atskleidim4 tretiesiems asmenims, kurie neturi teises jq
gauti ar suZinoti, prisijungimo prie Centro bankiniq sistemq ar Centro i5duotq atsiskaitymo,
kreditiniq ar kuro korteliq pametim4, dingim4 ar prisijungimo prie jq duomenq atskleidim4
tretiesiems asmenims, kurie neturi teises jq Zinoti, Centro kompiuterines technikos ar mobilios
irangos pametim4, dingim4 ar prisijungimo prie jq duomenq neteiset4 atskleidim4 tretiesiems
asmenims, kurie neturi teises jq Zinoti, ir nedelsiant imtis priemoniq, kad 5i franga ir priemones btitq
uZblokuotos ar kitais budais uZkirstas kelias pasinaudoti jais ir juose esandiais duomenimis;
7.15. vykdyti Centro nurodymus pa5alinti Turto naudojimo paZeidimus. Ra5ytiniq
ipareigojimq pa5alinti Centro Turto naudojimo paZeidimus nevykdymas, kai per vienerius metus
darbuotojas vel paZeidlialiq Centro turto naudojimo Tvark4, rei5kia esmini darbuotojo pareigq ir
darbuotoj o darbo sutarties paZeidimq.
'
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IV SKYRIUS
CENTRO TEISES IR PAREIGOS, NAUDOJANT TURTAIR LESAS
8. Centro teises:

8.1. tikrinti ir nuolat kontroliuoti, kaip darbuotojai vykdo Centro turto ir darbuotojams
perduoto Centro turto naudojimo reikalavimus, laikosi nustatfi limiq, iskaitant, bet neapsiribojant
Centro teise tikrinti darbuotojo naudojam4 kompiutering irang4, mobiliuosius telefonus, darbuotojo
naudojam4 el. pa5to adres4, darbuotojo naudojamoje kompiuterineje irangoje ir mobiliuosiuose
irenginiuose idiegtq programq naudojim4, atlikti vaizdo ir garso stebejim4 ir jq fra5ym4 kt.;
8.2. reikalauti nutraukti Centro turto naudojimo paZeidimus ir Turto naudojim4 ne pagal
paskirti. Reikalavimas iforminamas ir darbuotojui pateikiamas pasira5ytinai ra5tu;
8.3. pakeisti twtq, kai anksdiau isigytas ir naudotas turtas tampa netinkamu naudoti del
gedimo ar sugadinimo, kai jo netikslinga remontuoti, fizinio ar moralinio, funkcinio ar
technologinio nusidevejimo, stichiniq nelaimiq, gaisro ar avarijq, del trediqjq asmenr+ veiksmq ar jq
veiksmais pritaikytq apribojimq naudoti turt4, taip patpripaiinus turt4 avariniu ir del kitq atvejq, kai
turto naudoti nebegalima;
8.4. ne rediau kaip kart4 per metus atlikti turto inventorizacijE, ivertinant turto kieki ir
naudojimo reikalavimq vykdym4.
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9. Centro pareigos:

9.1. suteikti darbuotojui raktus irlar unikalius prisijungimo ir iejimo ipatalpas ar
patekimo i kompiutering ar mobili4j 4 irarrgq slaptaZodZius;
9.2. ne rediau kaip kart4 per metus, atliekant turto inventorizacijq, jei inventorizacijos
metu fizi5kai tikrinamas turtas, arba bet kuriuo kitu metu, kai vertinama turto bfikle, ivertinti turto
atitikim4 saugos reikalavimams;
9.3. paskirti atsaking4 asmeni, kuris pagal Turto perdavimo-priemimo akt4 perduos
darbuotojui ir i5 jo priims darbuotojui patikim4 Centro turt4, nurodyti darbuotojui to asmens
kontaktinius duomenis, kad turto Zuvimo, sugedimo, praradimo, Centro duomenq neteiseto
atskleidimo atveju Centro darbuotojas informuotq apie ta ui Centro turt4 atsaking4 asmeni.
Ai5kumo tikslais, jei darbuotojui nepateikiami duomenys asmens, kuriam turi buti prane5ta apie
Centro turto dingimq a.r duomenq atskleidimq, tokia informacija turi btiti nedelsiant pateikta Centro
direktoriui ir asmeniui (pareigybei), kuris turt4 darbuotojui naudotis perdave perdavimo-priemimo
aktu.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10. Tvarka tvirtinama ir keidiama Centro sprendimu, patvirtinant Centro direktoriaus
isakymu. [vertinant, kad Tvarka nekeidiama Vidaus darbo tvarka, darbo taryba bei Centro taryba
apie Tvarkos sudarym4 ir keitim4 informuojama, tadiaujei darbo taryba pateiks savo sillymus del
tvarkos nustatymo ar keitimo savo iniciatyva, Centro vadovas turi sillymus fvertinti, bet gali jais
nesivadovauti.
11. Si Tvarka perZiflrima, pasikeitus teises akttl reikalavimams ar i5kilus bfltinybei.
12. I5kilus gindui del Tvarka nustaty.tq taisykliq ir kitq lokaliniais aktais nustatytq
taisykliq prie5taringumo, galioja Tvarka nustatS,ti principai ir taisykles, kiek jie neprie5tarauja
imperatyviems teises aktq reikalavimams ir jei gindo kilimo metu Centre galios kolektyvine sutartis
- kolektyvinei sutardiai ir kiek kiti lokaliniai aktai, priimti po Tvarkos patvirtinimo nenustato
specialiq nuostatq del Turto naudojimo reikalavimq
13. Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys su Sia Tvarka ir jos pakeitimais
supaZindinami pasira5ytinai arba elektroninemis priemon,0mis ir privalo laikytis joje nustatytq
nuostatq.

