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Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :
Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimą Nr. 496
„Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“:
1. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių
teisę į pailgintas atostogas, sąrašą ir šių atostogų trukmės aprašą:
1.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„2. Mokytojai, dirbantys pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo
vaikų švietimo programas, švietimo įstaigų pagalbos mokiniui specialistai, teikiantys psichologinę,
specialiąją pedagoginę ir socialinę pedagoginę pagalbą, kiti mokyklų, psichologinių, pedagoginių
psichologinių tarnybų, vaikų globos įstaigų ir sutrikusio vystymosi kūdikių namų pedagoginiai
darbuotojai – 40 darbo dienų (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) arba 48 darbo dienos (jeigu
dirbama 6 darbo dienas per savaitę). Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba
skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos 8 savaičių trukmės pailgintos atostogos.“
1.2. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:
„8. Socialinių paslaugų srities darbuotojai, dirbantys kardomojo kalinimo ir laisvės
atėmimo vietose, švietimo įstaigose, nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose asmenims,
turintiems proto ar psichinę negalią, laikino gyvenimo namuose, taip pat socialinių paslaugų srities
darbuotojai, dirbantys (pagal pareigybės aprašymą) su socialinę riziką patiriančiais suaugusiais
asmenimis, šeimomis, asmenimis, turinčiais proto ar psichinę negalią, ir socialinių paslaugų srities
darbuotojai, teikiantys socialines paslaugas asmens namuose (pagal pareigybės aprašymą), – 25
darbo dienos (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) arba 30 darbo dienų (jeigu dirbama 6 darbo
dienas per savaitę). Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui
turi būti suteiktos 5 savaičių trukmės pailgintos atostogos.“
2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Sutrumpinto darbo laiko normų ir
apmokėjimo tvarkos aprašą ir 4.1 papunktį išdėstyti taip:
„4.1. mokytojams, dirbantiems pagal bendrojo ugdymo, formaliojo profesinio mokymo
ir neformaliojo švietimo programas;“.
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