
 
 

 

 

DARBO SUTARTIS 

 

2019 m. ____________d. Nr._____ 

 
___________ 

darbo sutarties sudarymo vieta 
 

 

Darbdavys ______________________________________________________________, kodas 

_____________ , registracijos adresas ____________________________________, 

tel._____________________, el. paštas ______________________; atstovaujamas 

____________________________________________________________________________________, 

(darbdaviui atstovaujančio asmens vardas ir pavardė, pareigos, atstovavimo pagrindas) 

 

ir  

Darbuotojas _______________________________________________a/k __________________; adresas 

____________________________________, tel._____________________, el. paštas 

__________________; 

 

 

sudarė šią darbo sutartį: 

 

1. Darbuotojas priimamas dirbti šiomis būtinosiomis darbo sutarties sąlygomis: 

 
1.1. Mokyklos pavadinimas (nerašyti konkretaus adreso) _________________________________ 

(darbovietė) 

 

1.2. _____________________________________________________________________________  
(darbo funkcijos apibūdinimas ar aprašymas arba darbo (pareigybės arba pareigų, profesijos specialybės)  

pavadinimas ir, jeigu nustatyta – jos hierarchinis ir (arba) kvalifikacijos ar sudėtingumo lygis (laipsnis). 

 

1.3. _____________________________________________________________________________ 
(darbo užmokestis (mėnesio alga arba valandinis atlygis) ir jo sudedamosios dalys, priedai, priemokos,  

premijos ar kitoks papildomas apmokėjimas; mokėjimo tvarka ir terminai) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Sudaroma neterminuota darbo sutartis. 
 

3. Darbo sutarties terminas nenustatomas. 

4. Nustatoma 36 val. per savaitę darbo laiko norma, taikant lankstų darbo grafiką. Jei darbdavys 

nenustato kitaip, darbuotojas gali nekontaktines valandas dirbti nuotoliniu būdu. Mokytojo darbo 

krūvio sandara mokslo metams nustatoma atskiru metiniu susitarimu.  
 

5. Nustatomos papildomos darbo sutarties sąlygos:  

5.1. Laikytis pedagogų etikos kodekso. 

5.2. Visi Darbuotojo Darbo sutarties vykdymo metu sukurti objektai, saugomi pagal Autorių ir 

gretutinių teisių įstatymą, yra Darbdavio nuosavybė ir Darbdavys turi teisę disponuoti tokiais 

objektais išimtinai savo nuožiūra, nemokėdamas Darbuotojui jokio papildomo atlygio. Darbuotojas 

Komentuota [J1]: Įrašyti visas darbuotojo galimas dirbti 

funkcijas įeinančias į pareigybę ir pridėti pareigybės aprašymą. 

Komentuota [J2]: (nurodomos kitos papildomos darbo sutarties 

sąlygos – susitarimas dėl papildomo darbo ar kiti susitarimai, dėl 
kurių šalys gali sulygti pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ir 

kitus darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus. Tokie 

susitarimai gali būti įforminami kaip priedai prie darbo sutarties) 
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šia Darbo sutartimi perduoda Darbdaviui visas savo turtines teises į tokius objektus visam turtinių 

teisių galiojimo laikui. Nuosavybės teisė į materialią aukščiau minėtų objektų išraišką priklauso 

darbdaviui. 

5.3. Darbuotojas ir Darbdavys sutaria, kad Darbdavys siunčia pranešimus Darbuotojui elektroniniu 

paštu _________________. Darbuotojas privalo tikrinti el. paštą kiekvieną darbo dieną. 

5.4. Šios Darbo sutarties galiojimo laikotarpiu, taip pat neribotą laiką po jos galiojimo pabaigos 

Darbuotojas įsipareigoja išlaikyti konfidencialios informacijos, kuri tampa jam žinoma arba su kuria 

jis susipažįsta dirbdamas Darbdaviui, konfidencialumą ir jos neatskleisti. Konfidencialia informacija 

laikomi mokinių ar kitų asmenų duomenys sužinoti darbo metu, mokinių ar kitų asmenų privataus 

gyvenimo faktai, kita darbdavio nurodyta informacija. 

5.5. Darbuotojas įsipareigoja neužsiimti jokia veikla, kuri būtų nesuderinama su jo darbo pareigų ar 

funkcijų atlikimu arba sukeltų interesų konfliktą (situacija, kai Darbuotojas siekia asmeninių interesų, 

kurie kertasi su Darbdavio veiklos strategijomis, tikslais ir uždaviniais). Šios sutarties galiojimo metu 

Darbuotojas įsipareigoja vengti interesų konflikto ir nedelsdamas informuoti Darbdavį apie bet kurią 

situaciją, dėl kurios galėtų kilti interesų konfliktas. 

5.6. Laikytis akademinės etikos, neplagijuoti. 

5.7. Nustatomas išbandymo laikotarpis – 3 mėnesiai. 
 

6. Kiti darbuotojo ir darbdavio tarpusavio įsipareigojimai: darbuotojas dirbdamas nuotolinėje darbo 

vietoje pats prisiima atsakomybę už saugios darbo vietos ir saugių darbo sąlygų užtikrinimą. _____. 

 

7. Darbo sutartis įsigalioja ir darbuotojas pradeda dirbti 2019-_________. 
 

8. Kasmetinių atostogų suteikimo trukmė, suteikimo tvarka ir apmokėjimo sąlygos nustatomos pagal 

Darbo kodekso 126–130 straipsnių nuostatas.  

 

9. Darbuotojas draudžiamas valstybiniu socialiniu draudimu. Valstybinio socialinio draudimo 

išmokas ir paslaugas nustato atitinkamas valstybinio socialinio draudimo rūšis reglamentuojantys 

teisės aktai. 

 

10. Įspėjimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio ar darbuotojo iniciatyva arba kitais 

atvejais, nustatomas pagal Darbo kodekso 55–57, 59, 61 ir 62 straipsnių nuostatas.  

 

11. Darbdavys darbuotojo asmens duomenis tvarko darbdavio teisinių prievolių vykdymo tikslu ir 

užtikrina, kad darbdavio vykdomas darbuotojo asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. 

balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų 

apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama 

Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) bei Lietuvos 

Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas.  

 

12. Ši darbo sutartis gali būti pakeista ar papildyta raštišku šalių susitarimu, išskyrus Darbo kodekse 

numatytus atvejus.  

 

13. Ši darbo sutartis gali būti nutraukta Darbo kodekso nustatytais pagrindais.  

 

14. Ginčai dėl šios darbo sutarties nagrinėjami pagal Lietuvos Respublikos teisę Darbo kodekso 

nustatyta tvarka.  

 

15. Ši darbo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais: vienas pateikiamas darbdaviui, kitas – 

darbuotojui. 

 

Sutarties šalių parašai: 
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Darbdavio atstovas  

Direktorius _________________  _____________ 
 (parašas)  

 

 

 

Darbuotojas _______________________  _____________ 
 (parašas)  

 

Iki 1 etato. 

 

Priedas konkretus. 

 


