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ATOSTOGU SUTETKTMO TVARKOS APRASAS

Kasmetines atostogos suteikiamos pagal nustatytq eilg. Jos nustatomos vadovaujantis visq
darbuotojq lygiateisi5kumo principu, t.y. uZtikrina, kad visiems darbuotojams atostogos bttr.l
suteikiamos vienodomis sqlygomis, biitq stengiamasi patenkinti darbuotoj q pageidavimus del
kasmetiniq atostogq suteikimo datos.

_ Darbuotojai nurodo savo pageidavimus, ra5ydami pra5ym4 del atostogrl suteikimo direktoriui.
Sie pageidavimai yra suderinami su mokyklos renginiais vasara. Nurodyta kasmetiniq atostogq
suteikimo tvarka reiSkia, jog darbuotojas turi i3reik5ti vali4, kada noretq gauti kasmetines atostogas.
O atostogq tikslus laikas derinamas darbuotojo ir darbdavio bendru sutarimu.

Atostogtl suteikimo tvarkq nustato DK 169 str. Jo 6 d. esanti nuostata del atostogq suteikimo
mokymo istaigoje dirbantiems pedagogams taikoma pirmaisiais metais dirbantiems pedagogams,
turint omenyje, kad galima suteikti atostogas, nepriklausomai nuo to, kiek menesiq iki vasaros yra
dirbgs mokytojas. UZ velesnius darbo metus kasmetinds atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo
metq laiku pagal atostogq suteikimo ei[g.

Eiles sudarymo tvarka nustatoma, nustatoma Saliq susitarimu.
Lietuvos Auk5diausiasis Teismas yra pasisakgs, jog atostogq suteikimo pradZia ir pabaiga

turi biiti nustatyta atsiZvelgiant tiek i darbuotojo, tiek i darbdavio teises ir teisdtus
interesus. Darbo teises reguliavimo metodas yra ne tik administracinis, bet ir civilinis, jis paremtas
Saliq savarankiSkumu bei santykiq dispozityviSkumu.

Mokykloje atostogos yra suteikiamos vasaros atostogrl metu. Toks susitarimas tenkina tiek
darbuotojq, tiek darbdavio ir mokyklos interesus. Konkredi4 atostogll pradZios dien4 reiketq
suderinti bendru sutarimu.

Nemokamq atostogtl suteikimd darbuotojams atvejai apibreZti Lietuvos Respublikos darbo
kodekso 184 str. 1 dalyje. Jq s4ra5as yra baigtinis. Beje, Darbo kodekse nustatyta ir nemokamq
atostogq trukme:

1) darbuotojams, auginantiems vaik4 iki keturiolikos metq, nemokamos atostogos suteikiamos
iki l4 kalendorin iq dienq:

2) darbuotojams, auginantiems neigalq vaikq iki aStuoniolikos metq, nemokamos atostogos
suteikiamos iki 30 kalendoriniq dienq;

3) moters ne5tumo ir gimdymo atostogq metu bei vaiko prieZiiiros, kol jam sueis trej i metai,
atostogq metu tevui arba motinai (ei atostogomis vaikui priZiiireti, kol jam sueis treji metai,
naudojasi tevas) bendra nemokamq atostogq kukme negali vir5yti trijq menesiq;

4) neigaliajam - iki 30 kalendoriniq dienq per metus;' 5) darbuotojui, vienam slaugaridiam neigalqji, kuriam Nefgalumo ir darbingumo nustatymo
. tarnybos prie Socialines ap3augos ir darbo ministerijos sprendimu nustatytas nuolatines slaugos

b[tinumas, - iki 30 kalendoriniq dienq per metus Satiq suderintu laiku;
6) darbuotojui, slaugandiam serganti Seimos nari, - tokiam laikui, kurf rekomenduoja gydymo

istaiga;
7)santuokai sudaryti - ne maZiau kaip-3 kalendorines dienos:
8) mirusio Seimos nario laidotuvems - ne maZiau kaip 3 kalendorines dienos.
9) Ikimokyklinio ugdymo fstaigq, bendrojo lavinimo mokyklq, profesinio mokymo [staigq,

aukStqjq mokyklq, neformaliojo Svietimo istaigq, psichologiniq, pedagoginiq psichologiniq tarnybq,
vaikq globos istaigq pedagoginiai darbuotojai turi teisg i 56 k. d. trukmts kasmetines atostogas.
Tokios trukmes atostogomis taip pat naudojasi mokslo bei studijq institucijq mokslo darbuotojai, t.



y. vyriausieji, vyresnieji irjaunesnieji mokslo darbuotojai bei kiti mokslo darbuotojai.
10) Kai darbuotojai turi didesnf negu 10 metq nepefiraukiamA,i darbo staZ4 toje darbovieteje,

jiems suteikiamos 3 k. d. trukmes kasmetines papildomos atostogos, o uZ kiekvienq paskesniq 5
metq darbo staZ4 toje darbovieteje dar duodama po vien4 kalendoring dien4 tokiq atostogrl. I
ilgalaiki nepertraukiamqji darbo toje darbovieteje staZ4, suteikianti teisg gauti tokias atostogas,

iskaidiuojamas dia fakti5kai dirbtas laikas ir kiti DK 170 str. I dalyje nurodyti laikotarpiai (t. y.
laikas, per kuri darbuotojui buvo i5saugoma darbo vieta ir mokamos iSmokos - ligos pa5alpa,
ne5tumo ir gimdymo paialpa, atostogq metu motinystes ar'tevystes pa5alpa, kasmetines atostogos,
taip pat nemokamos atostogos iki 14 dienq, del nelgalumo suteiktos iki 30 dienq nemokamos
atostogos ir kt.). Bet i 5i staZ4 neiskaidiuojamas laikas, dirbtas imoneje, i5 kurios i5i4 darbovietg
darbuotojas buvo perkeltas darbdaviq susitarimu ar kitais pagrindais, nenutraukiandiais darbo staZo,
taip pat laikas, kai darbuotoja (-as) buvo i5ejgs vaiko iki trejq metq prieZiiiros atostogrl, norsjq metu
ir buvo mokama motinystes (tevystes) pa5alpa.


