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Alytus 

 

Vadovaudamasis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių  

įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XII-1982018 m. birželio 29 d. Nr. XIII-1395 

pakeitimais bei aktualia redakcija nuo 2019-09-01:          

1. P a k e i č i u Alytaus profesinio rengimo centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo  

sutartis, darbo apmokėjimo aprašo, patvirtinto direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. (1.3.)-

V1-091-1 ,,Dėl Alytaus profesinio rengimo centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo 

apmokėjimo aprašo patvirtinimo“ I skyriaus 7 punktą, V skyriaus 16 punktą, IX skyriaus 37 punktą, 

37.1. ir 37.2. papunkčius ir juos išdėstau taip: 

1.1. ,,7. Kiekvienoje Darbo sutartyje sulygstama dėl: pareigybės pavadinimo, taikomo  

pastoviosios pareiginės algos dydžio arba pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento, darbo 

režimo (dėl nuotolinio darbo sutariama vieneriems kalendoriniams ir/arba mokslo metams ir 

patvirtinama atskiru direktoriaus įsakymu) ir darbo laiko normos, aptariamos pareigybės aprašyme 

nustatytos funkcijos ir papildomas funkcijų vykdymas.“; 

 1.2. ,,16. Pareigybių sąraše bei darbo sutartyje nurodytas pareiginės algos pastoviosios 

dalies koeficientas kalendoriniais metais už darbų sudėtingumą gali būti padidintas atskiru 

direktoriaus įsakymu, bet ne ilgiau kaip vieneriems kalendoriniams metams ir ne daugiau negu 

25%, jeigu vykdoma veikla atitinka daugiau sudėtingumo kriterijų:“;                     

                    1.3. „37. Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir 

neformaliojo švietimo programas, darbo laiką sudaro:“; 

                    1.4. ,,37.1. Kontaktinės valandos skiriamos bendrojo ugdymo srities (dalyko), 

profesinio mokymo, formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms įgyvendinti pagal 

ugdymo (mokymo) planuose numatytas valandas, neformaliojo švietimo programoms – pagal 

programoje numatytas valandas;“; 

                    1.5. ,,37.2. Valandos susijusios su profesiniu tobulėjimu ir su veikla mokyklos 

bendruomenei. Valandos konkretizuojamos atskiru direktoriaus įsakymų kiekvieniems mokslo 

metams:“. 
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