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 Vadovaudamasis UAB „VAATC“ vidaus darbo tvarkos taisyklių, patvirtintų UAB „VAATC“ 

direktoriaus 2014 m. rugsėjo 3 d. įsakymu „Dėl Vidaus darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“ Nr. 5.1-155 

(2017 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 1.24-VĮ-61 redakcija), 30 punktu, siekdamas užtikrinti patogų ir Vilniaus 

regiono gyventojų lūkesčius atitinkantį didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų surinkimo 

aikštelių darbą bei atliekų priėmimą: 

1. N u s t a t a u :   

1.1. UAB „VAATC“ Gamybinio proceso tarnybos Aikštelių eksploatacijos skyriaus operatorių, 

dirbančių Vilniaus miesto didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje, esančioje adresu Pumpėnų g. 10, 

Vilniuje (toliau – Aikštelė), darbo laiko režimas nustatomas darbo laiko grafiku (neviršijant 40 val. per 

savaitę darbo laiko normos), Aikštelei dirbant tokiu laiku: 

1.1.1. Pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais Aikštelės darbo laikas nuo 8.00 val. iki 17.00 

val.; 

1.1.2. Antradieniais, ketvirtadieniais Aikštelės darbo laikas nuo 10.00 val. iki 19.00 val.; 

1.1.3. Šeštadieniais Aikštelės darbo laikas nuo 9.00 val. iki 15.30 val.; 

1.1.4. Pietų pertrauka nuo 13.00 val. iki 13.30 val.; 

1.1.5. Sekmadieniais Aikštelė nedirba. 
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1.2. UAB „VAATC“ Gamybinio proceso tarnybos Aikštelių eksploatacijos skyriaus operatorių 

(toliau – Operatoriai), dirbančių Ukmergės rajono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje, esančioje 

adresu Gerseniškių g. 5, Ukmergėje, darbo ir poilsio laiką: 

1.2.1. Antradieniais, ketvirtadieniais darbo laikas nuo 10.00 val. iki 19.00 val.; 

1.2.2. Trečiadieniais, penktadieniais darbo laikas nuo 8.00 val. iki 17.00 val.; 

1.2.3. Šeštadieniais darbo laikas nuo 8.00 val. iki 14.30 val.; 

1.2.4. Pietums skiriamas laikas nuo 13.00 val. iki 13.30 val.; 

1.2.5. Poilsio dienos – sekmadienis ir pirmadienis. 

1.3. Operatorių, dirbančių Vilniaus miesto didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje, 

esančioje adresu Graičiūno g. 36c, Vilniuje, darbo laiko režimas nustatomas darbo laiko grafiku, šiai 

aikštelei dirbant tokiu laiku: 

1.3.1. Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais, šeštadieniais, 

sekmadieniais darbo laikas nuo 8.00 val. iki 20.00 val.; 

1.3.2. Pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.30 val. 

KEISTA 

2018 m. gegužės 2 d. UAB „VAATC“ direktoriaus įsakymu Nr. 1.24-VĮ-27 

 

1.4. Operatorių, dirbančių didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų surinkimo 

aikštelėse, išskyrus išimtis, nurodytas šio įsakymo 1.1-1.3 papunkčiuose, darbo ir poilsio laiką: 
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1.4.1. Antradieniais, ketvirtadieniais darbo laikas nuo 10.00 val. iki 19.00 val.; 



1.4.2. Trečiadieniais, penktadieniais darbo laikas nuo 8.00 val. iki 17.00 val.; 

1.4.3. Šeštadieniais darbo laikas nuo 9.00 val. iki 15.30 val.; 

1.4.4. Pietums skiriamas laikas nuo 12.00 val. iki 12.30 val.; 

1.4.5. Poilsio dienos – sekmadienis ir pirmadienis. 

2. Į p a r e i g o j u 

2.1. Biuro administratorių ir personalo specialistą išsiųsti šį įsakymą susipažinimui visiems 

UAB „VAATC“ darbuotojams jų naudojamais elektroniniais pašto adresais bei naujai priimamus 

Operatorius supažindinti su šiuo įsakymu. 

2.2. Gamybinio proceso tarnybos Aikštelių eksploatacijos skyriaus vadovą J. Rekų su šiuo 

įsakymu susipažinti pasirašytinai. 

2.3. Projektų vadovę R. Janutėnienę UAB „VAATC“ internetiniame tinklalapyje paskelbti šį 

įsakymą. 

3. N u s t a t a u , kad šio įsakymo 1.1 papunktis įsigalioja 2018 m. balandžio 9 d. 

 

 

Direktorius                         Tomas Vaitkevičius 


