
PAŽAGIENIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS 

DĖL MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIAUS 2020 M. SAUSIO 2 D. ĮSAKYMO Nr. V-

5 „DĖL PANEVĖŽIO R. PAŽAGIENIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO DARBUOTOJŲ 

DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS TVIRTINIMO“ PAPILDYMO 

2020 m. liepos 9 d. Nr. V-64 

Pažagieniai 

 

Vadovaudamasi Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo 

apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 pakeitimo įstatymu 2019 m. gruodžio 5 d. Nr. XIII-2606: 

 1. P a p i l d a u mokyklos-darželio direktoriaus 2020 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. V-5 „Dėl 

Panevėžio r. Pažagienių mokyklos-darželio darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos tvirtinimo“ šiais 

papunkčiais ir juos išdėstau taip: 

1.1. „15.5. laikinai nesančio darbuotojo funkcijas atlieka mokyklos administracijos paskirtas 

pavaduojantis  darbuotojas; 

1.2. „15.6.jei pavaduojantis darbuotojas atlieka laikinai nesančio darbe darbuotojo dalį 

funkcijų savo darbo grafike nurodytu laiku, jam už padidėjusį darbo mąstą ar papildomų darbų 

vykdymą mokama iki 30 proc. pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio vienkartinė priemoka;  

1.3. „15.7. jei pavaduojantis darbuotojas atlieka laikinai nesančio darbe darbuotojo funkcijas 

pagal atskirą pareigybės aprašymą, atskiru darbo grafiku,  jam mokama už faktiškai dirbtą laiką, 

taikant tos pareigybės pastoviosios dalies koeficientą; 

1.4. „15.8. jei darbuotojas, pavaduojantis nesantį darbe darbuotoją, dėl veiklų aktualumo 

negali dirbti savo darbo grafiku ir atlikti savo pareigybės funkcijų, jis tų funkcijų nevykdo ir jam už 

tai nemokama;   

1.5. „15.9. pavaduojant laikinai nesančius mokytojus ligos, atostogų, kvalifikacijos 

tobulinimo ar komandiruotės laikotarpiu leidžiama dirbti daugiau nei 36 val. per savaitę, o kitus 

darbuotojus  daugiau nei 40 val. ir šis darbas nelaikomas viršvalandiniu;  

1.6. „15.10. pavaduojantis mokytojas esant galimybei veda pamokas pagal programą ir pildo 

pamokos informaciją ir pavadavimo dokumentus nebent su direktoriaus pavaduotoju ugdymui yra 

suderintas kitoks būdas; 

1.7. „15.11. jei nutinka  situacija, kuri nėra aptarta, už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų 

arba rašytiniu darbuotojo sutikimu, papildomų darbų vykdymą (jeigu nesudaroma papildoma darbo 

sutartis), nurodant konkretų terminą, apmokama pavaduojantiems darbuotojams  už faktiškai dirbtą 

laiką, taikant jų pareigybės pastoviosios dalies koeficientą.“ 

2. P a k e i č i u mokyklos-darželio direktoriaus 2020 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. V-5 „Dėl 

Panevėžio r. Pažagienių mokyklos-darželio darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos tvirtinimo“ 48 

punktą ir jį išdėstau taip: 

47. „48. Esant būtinybei, kasmetinių atostogų grafikas gali būti keičiamas. Tokiu atveju 

prašymas keisti nustatytą įstaigos vadovo atostogų grafiką turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 5 

darbo dienas iki atostogų datos, išskyrus nenumatytus atvejus, kai iš anksto to padaryti nebuvo 

galimybės. 

 Jei darbuotojas dirba pagal atskirą pareigybės aprašymą, kitu laiku, jam mokamas darbo 

užmokestis už papildomas funkcijas. Atostogų trukmė yra skaičiuojama pagal kiekvieną pareigybę 

atskirai, jas galima suteikti kartu ir atskirai, atitinkamai apmokant pagal atliekamas funkcijas.  

Jei atostogų laikotarpiai skirtingi, tai abipusiu darbuotojo ir darbdavio susitarimu sutariama 

kaip pasibaigus trumpesnėms atostogoms darbuotojas grįžta į tas pareigybes, o kitose pareigybėse 

atostogauja, arba, jei yra galimybė, gali susitarti, kad atostogaus ir pagrindinėse ir papildomose 

pareigybėse ir darbo užmokestį gaus tik už likusį laikotarpį.“ 



 

Direktorė                                                                                    Vilma Juozapavičiūtė-Kuprienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


