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PATVIRTINTA: 
Linkuvos socialinės globos namų direktoriaus 
2021 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. V21-57 

 
 

LINKUVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VIDINĖS KOMUNIKACIJOS 
 TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Linkuvos socialinės globos namų (toliau – Įstaiga) vidinės komunikacijos tvarkos 
aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja komunikacijos proceso Įstaigos viduje tvarką. 

2. Šio Tvarkos aprašo tikslas – užtikrinti veiksmingą informacijos sklaidą tarp visų 
Įstaigos personalo narių, puoselėti pasitikėjimu bei supratingumu grįstus santykius, skatinti 
darbuotojų bei skyrių ir padalinių bendradarbiavimą, gerinti kolektyvo mikroklimatą, didinti 
darbuotojų įsitraukimą siekiant Įstaigos tikslų ir strategijos įgyvendinimo, sudaryti darbuotojams 
sąlygas laiku gauti objektyvią, patikimą ir naujausią informaciją bei užtikrinti grįžtamąjį ryšį.  

3. Pagrindinės Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir apibrėžimai: 
3.1. vadovybė – tai Įstaigos direktorius, direktoriaus pavaduotojai, padalinių vadovai; 
3.2. vidinė komunikacija – Įstaigos viduje vykstantys informacijos mainai, kuriuose 

dalyvauja visi Įstaigos personalo nariai: visų padalinių darbuotojai ir vadovybė; 
3.3. grįžtamasis ryšys – tai darbuotojų siųsta žodinė ar nežodinė informacija 

(pasiekimai, komentarai ir kita reakcija) vadovybei ir vadovybės suteikiamas konstruktyvus 
grįžtamasis ryšys darbuotojams (darbuotojo darbo įvertinimas, pripažinimas, pastabos ir kt.); 

3.4. formali komunikacija – tai nustatytais komunikacijos kanalais perduodama 
informacija, kuri yra patvirtinta vadovybės bei paremta oficialiais darbuotojų santykiais 
hierarchinėje Įstaigos struktūroje; 

3.5. neformali komunikacija – tai Įstaigoje oficialiai nesankcionuota, atsitiktinė, 
spontaniškai perduodama informacija, vykstanti asmeniniais ar dalykiniais klausimais, kurių 
atsiradimą įtakoja socialinis poreikis bendrauti, apeinant Įstaigos hierarchinę struktūrą; 

3.6. vidinės komunikacijos kanalai – tai priemonės, kuriomis perduodama informacija. 

4. Informacijos sklaida Įstaigoje grindžiama šiais principais: 
4.1. už tinkamą informacijos sklaidą atsakinga Įstaigos vadovybė, kuri kuria pagrindines 

komunikavimo strategijas Įstaigoje, o į vidinės komunikacijos procesą įtraukiami visi Įstaigos 
darbuotojai; 

4.2. Įstaigos personalas dirba ir komunikuoja bendradarbiavimo principu: vieningai 
keičiasi informacija tarpusavyje, padeda vieni kitiems išspręsti problemas; 

4.3. vidinė komunikacija skirta padėti priimti sprendimus ir motyvuoti darbuotojus; 
4.4. vidinę komunikaciją sudaro tiksli, aiški, nuosekli, patikima ir savalaikė informacija; 
4.5. vidinė komunikacija visada yra dvipusis procesas, turintis grįžtamąjį ryšį;  
4.6. vidinė komunikacija niekada nesibaigia. Tai nuolatinis procesas. 

II SKYRIUS 
VIDINĖS KOMUNIKACIJOS STRUKTŪRA 
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5. Įstaigoje informacijos sklaida vykdoma tokiomis kryptimis: 
5.1. iš vadovybės darbuotojams. Tai vadovybės siunčiama informacija darbuotojams, 

kuria siekiama patarti, informuoti, nurodyti, instruktuoti, įvertinti, pateikti žinių apie Įstaigos 
tikslus, strategijas ir kita informacija, kuri reikalinga darbuotojams atlikti savo užduotis;  

5.2. iš darbuotojų vadovybei. Tai iš darbuotojų gaunamas grįžtamasis ryšys: vadovybei 
pateiktos ataskaitos apie atliktą darbą ir pasiektą pažangą, pasiūlymai patobulinimams, 
paaiškinimai ir pagalbos ar sprendimo prašymas, informacijos suteikimas (apie Įstaigos gyventojų 
poreikius, apie pavaldinių santykius ir pasitenkinimu darbu ir kt.); 

5.3. tarp to paties lygmens darbuotojų, skyrių, padalinių. Tai komunikacija tarp darbo 
grupės narių, tarp padalinių, tarp skyrių, tarp skirtingų grandžių narių, tarp to paties lygio vadovų, 
kuri padeda koordinuoti užduotis, spręsti problemas, palaikyti draugiškus santykius su kolegomis.  

6. Įstaigoje informacijos sklaida vykdoma tokiomis komunikacijos formomis: 
6.1. žodžiu. Informacija žodžiu perduodama pokalbių, susirinkimų, pasitarimų metu. 

Vadovybė su Įstaigos darbuotojais žodžiu bendrauja, kai reikia daryti pranešimus, pristatyti 
ataskaitas, švenčių proga pasveikinti kolegas, aptarti iškilusias problemas, rasti jų sprendimą ar 
išsiaiškinti konfliktą.  

Įstaigoje vidinė komunikacija vyksta telefonu ir per nuotolinio komunikavimo priemones 
(Messenger, Zoom) kurių pagalba bendraujama tarpusavyje tarp skyrių, tarp padalinių, tarp 
vadovybės, tarp darbuotojų. Telefonu ir/ar per nuotolinio komunikavimo priemones (Messenger, 
Zoom) perduodama informacija  iškilus problemoms; 
 6.2. raštu. Įstaigoje informacija personalo nariams raštu perduodama informaciniais 
biuleteniais, įsakymais, blankais, anketomis, elektroninio pašto laiškais ir kt., taip pat rengiami ir 
nuolat aktualia informacija papildomi Įstaigoje esantys stendai. 

III SKYRIUS 
VIDINĖS KOMUNIKACIJOS KANALAI IR PRIEMONĖS 

7. Ataskaitinis darbuotojų susirinkimas 
7.1. darbuotojų susirinkimas vadovybės organizuojamas vieną kartą metuose tokia tvarka:  
7.1.1. direktorius nustato darbotvarkę, paskiria ataskaitinio susirinkimo datą ir laiką; 
7.1.2. direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams informuoja darbuotojus bei 

Profesinių sąjungų atstovus apie būsimą ataskaitinį susirinkimą (datą, laiką, vietą); 
7.1.3. direktorius, pavaduotojai ir padalinių vadovai parengia ataskaitą (pristatymą); 
7.2. ataskaitinio susirinkimo metu Įstaigos darbuotojai supažindinami su teigiamais ir 

neigiamais darbo rezultatais, pristatymas gali būti pateikiamas vizualizuotai, darbuotojams aiškiai, 
tiksliai ir lengvai suprantamai (infografija, diagramos, lentelės ir kt.); 

7.3. likus mažiausiai dviems savaitėms iki ataskaitinio susirinkimo, renkami darbuotojų 
klausimai per visus galimus vidinės komunikacijos kanalus. Gautus klausimus vadovybė 
analizuoja ir atsakymus pristato ataskaitinio susirinkimo metu; 

7.4. ataskaitinis susirinkimas protokoluojamas. Protokolas parengiamas per 10 darbo dienų 
nuo susirinkimo dienos. Protokolą pasirašo direktorius ir susirinkimo sekretorė. Prie protokolo 
pridedamas ataskaitinio susirinkimo dalyvių sąrašas su jų parašais. 

8. Vadovybės pasitarimai  
8.1. vadovybės pasitarimai rengiami vieną kartą per savaitę aktualiais klausimais; 
8.2. susitikimo datą ir vietą nustato direktorius ir informuoja pavaduotojus ir padalinių 

vadovus. 
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9. Darbuotojų priėmimas asmeniniais klausimais 
9.1. direktorius, direktoriaus pavaduotojai ir padalinių vadovai priima darbuotojus 

asmeniniais klausimais. Dėl susitikimo darbuotojai gali iš anksto susitarti su vadovybe tiesiogiai 
kreipiantis, telefonu ar elektroniniu paštu. 

10. Darbuotojų apklausos 
10.1. siekiant gauti iš darbuotojų grįžtamąjį ryšį (išsiaiškinti darbuotojų savijautą, 

pasitenkinimą darbu ir kt.) kartą metuose atliekamos anoniminės anketinės apklausos; 
10.2. remiantis tyrimų rezultatais, parengiamas ir patvirtinamas veiksmų planas nustatytoms 

problemoms spręsti. 

11. Bendravimas ir bendradarbiavimas su Profesinės sąjungos atstovais 
11.1. pagal poreikį vyksta vadovybės susitikimas su Profesinių sąjungų atstovais 

aktualiausiais klausimais. 

12. Padalinių vadovų reguliarūs susitikimai su padalinio darbuotojais 
12.1. susitikimai vykdomi ne rečiau kaip kartą per savaitę; 
12.2. susitikime aptariamas užduočių vykdymas, einamieji darbo klausimai (kilusios idėjos, 

problemos, kas trukdo dirbti ir kas galėtų pagerinti darbą ir kt.). 

13. Informacinis stendas, skelbimų lentos 
13.1. informacinis stendas ir skelbimų lentos naudojamos operatyviam darbuotojų 

informavimui, kuriame skelbiama tik aktuali ir trumpa informacija; 
13.2. informacinis stendas yra pakabintas aiškiai matomoje vietoje, kuri yra viešai prieinama 

darbuotojams; 
13.3. skelbimai skelbimų lentose daugiau yra orientuoti į skyrių nei į administracijos 

darbuotojus. Skyrių patalpose įrengtose lentose iškabinami skelbimai su darbuotojams aktualia 
informacija. 

14. Internetinis puslapis 
14.1. Įstaigos internetiniame tinklalapyje http://linkuvossocglobosnamai.lt skelbiamos 

aktualios naujienos, informacija apie Įstaigos veiklą, funkcijas ir paslaugas, renginiai, teisės aktai 
ir kita darbuotojams reikalinga ir naudinga informacija; 

14.2. už savalaikį informacijos pateikimą ir atnaujinimą internetiniame tinklalapyje 
atsakingas direktoriaus paskirtas asmuo. 

15. Darbuotojų kolektyvo vienijimas 
15.1. darbuotojų kolektyvo vienijimas apima bendrų renginių darbuotojams organizavimą, 

siekiant palaikyti kolektyvo vienybę, bendrumą, paskatinti atvirą, nuoširdų bendravimą tarp 
kolektyvo narių. Įstaigos viduje organizuojami bendri renginiai: Kalėdinis renginys darbuotojams 
ir jų vaikams, renginiai valstybinėms ir profesinėms šventėms paminėti, organizuojamos sportinės 
varžybos, vasaros renginiai gamtoje, išvykos, ekskursijos ir kt. 

16. Pranešimai darbuotojams elektroniniu paštu 
16.1. pranešimų darbuotojams veikla apima informacijos tiems darbuotojams, kurie turi 

prieigą prie interneto, platinimą elektroniniu paštu, siekiant užtikrinti bei gerinti tarpasmeninę 
darbuotojų komunikaciją; 

16.2. informacijos platinimą (viešinimą) inicijuoja administracijos darbuotojai, Direktoriaus 
pavaduotojai, padalinių vadovai arba jų įgalioti asmenys, padalinių specialistai. 

17. Klausimų, pasiūlymų bei skundų dėžutė 

http://linkuvossocglobosnamai.lt/
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17.1. dėžutė naudojama kaip priemonė rinkti klausimus prieš planuojamus susirinkimus, taip 
pat ten gali darbuotojai mesti laiškus su nepasitenkinimais, siūlymais, svarstymais; 

17.2. dėžutė turi pavadinimą “Klausimų, pasiūlymų ir skundų dėžutė”, kuri pakabinta visiems 
darbuotojams laisvai prieinamoje vietoje; 

17.3. dėžutė direktoriaus pavaduotojos socialiniams reikalams peržiūrima ne rečiau kaip kartą 
per dvi savaites, skaitoma kas parašyta, svarstoma ir pateikiami atsakymai, kurie, jei nurodytas 
adresatas, perduodami pranešėjui, jei nenurodytas - atsakymas pakabinamas skelbimų lentoje; 

17.4. visi gauti skundai, klausimai, pasiūlymai personalo specialisto užregistruojami tam 
skirtame žurnale. 

18. Neplanuoti vadovybės susirinkimai su darbuotojais 
18.1. esant ypatingoms aplinkybėms, neplanuotoms, krizinėms situacijoms (kai norima aptarti 

kažkokias iškilusias problemas, aptarti naujas idėjas, planuojamus pokyčius ir kt.), gali būti 
priimtas direktoriaus sprendimas surengti neplaninį arba neeilinį susirinkimą.  

19. Vidinė dokumentacija 
19.1. tai visi su peronalo valdymu susiję dokumentai: įsakymai, sprendimai, protokolai, 

įspėjimai, instrukcijos, informaciniai dokumentai ir kt., kuriais visi personalo nariai vadovaujasi 
savo darbe. 

20. Seminarai, mokymai ir darbo grupės 
20.1. ši veikla apima personalo narių dalijimasi informacija, įdiegtomis sistemomis, 

aiškinamos metodikos, kaip reikia dirbti ir bendrauti su žmonėmis ir kt. 

IV SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

21. Patvirtintas Tvarkos aprašas peržiūrimas ne rečiau kaip kartą metuose. 
22. Su šiuo Tvarkos aprašu visi įstaigos darbuotojai supažindinami pasirašytinai.  
23. Už supažindinimą su šiuo Tvarkos aprašu atsakingi padalinių vadovai. 
24. Už supažindinimą su šiuo Tvarkos aprašu naujai pradėjusius dirbti darbuotojus atsakinga 

administratorė – personalo specialistė. 
25. Šis Tvarkos aprašas gali būti keičiamas ir (ar) papildomas direktoriaus sprendimu. Su 

pasikeitimais Įstaigos personalo nariai supažindinami pasirašytinai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


