
 
                                                  UAB “PALANGOS KLEVAS” 
                                                             DIREKTORIUS 
 
                                                                ĮSAKYMAS 
          DĖL VALDYMO STRUKTŪROS, PAREIGINIŲ ATLYGINIMŲ BEI DARBO       
                                                    VALANDŲ TVIRTINIMO 
                                                          2021.01.29d. Nr.V2-(1.1)-1 
 
                        2021 m. sausio 1 d. p a t v i r t i n u naują bendrovės valdymo struktūrą, o nuo 2021 m. 
sausio 1 d. tvirtinu sekančius pareiginius atlyginimus, bei darbo valandas: 

 Eil. 
Nr. 

Pareigų 
pavadinimas 

Pareigy
bių 
skaičius 

Pavaldumas, alga Darbo valandos 

Vadovai ir jų 
pavaduotojai 

    

1 Direktorius 1 Palangos miesto tarybai, UAB 
“Palanngos klevas” 
savivaldybės administracijos 
direktoriui, alga nustatoma 
savivaldybės administracijos 
direktorius 
 
 
 

I-IV 7.30-12.00,12.45-16.30 
V     7.30-12.00,12.45-16.30 

 

2 Vyr.buhalteris 0,5 Pavaldus bendrovės direktoriui,  
alga nustatoma direktoriaus, 
atsižvelgiant savivaldybės 
administracijos direktoriaus 
sprendimus 
vyriausiojo buhalterio 
tarnybinis atlyginimas 
nustatomas 10 procentų 
mažesnis už vadovo 
tarnybinį atlyginimą 

III           8.00-12.00, 12.30-17.30 
V          12.00-17.00 
I-II-IV   13.00-15.00 darbo valandoms 
sudaryta nuotolinio darbo sutartis 

 

Kvalifikuoti 
darbuotojai 

    

3 Centrinės kasos 
kasininkas –
kontrolierius 

1 Pavaldus bendrovės direktoriui 
ir vyr. buhalteriui,  
 
kontrolierės  pareiginė alga 
 
659,00eurų 
Ne sezono laikotarpiu 
 (09.01-05.31) 
 
941,00 eurų. 
Vasaros sezono laikotarpiu 
(06.01-08.31) 
Perskaičiuojant  pareiginę alga 
procentaliai didėjant minimaliai 
mėnesiniai algai   
 
 
Pareiginės algos priedas už 
papildomų darbo funkcijų 

Ne sezono laikotarpiu (.09.01 - .05.31) 
Dirba slenkančiu grafiku 
I-V 08.00 - 12.00   13.00 - 17.00 
VI  07.00 – 12.00   13.00 – 17.00 
VII ir šventinės dienos nedarbo dienos 
 
Pamaina keičiasi kas 3 darbo dienos 
 
Vasaros sezono laikotarpiu  
(.06.01-08.31) 
 
I-V 7.00-12.00  13.00-19.00 
IV 6.00-11.00  12.00-19.00 
VII 7.00-12.00  13.00-17.00 
Šventinė diena dirbama  kaip parasta 
savaitės darbo  diena 

 



atlikimą 200 eurų 
 
 
 
 

4 Vyr. kontrolierė 
 
Kontrolierius 

1 Pavaldus bendrovės direktoriui 
ir vyr. buhalteriui,  
 
Vyr. kontrolierės  pareiginė 
alga 
 
659,00eurų 
Ne sezono laikotarpiu 
 (09.01-05.31) 
 
941,00 eurų 
Vasaros sezono laikotarpiu 
(06.01-08.31) 
Perskaičiuojant  pareiginę alga 
procentaliai didėjant minimaliai 
mėnesiniai algai   
 
Pareiginės algos priedas už 
papildomų darbo funkcijų 
atlikimą 200 eurų 
 
 
 
 

Ne sezono laikotarpiu (.09.01 - .05.31) 
Dirba slenkančiu grafiku 
I-V 08.00 - 12.00   13.00 - 17.00 
VI  07.00 – 12.00   13.00 – 17.00 
VII ir šventinės dienos nedarbo dienos 
 
Pamaina keičiasi kas 3 darbo dienos 
 
Vasaros sezono laikotarpiu  
(.06.01-08.31) 
 
I-V 7.00-12.00  13.00-19.00 
IV 6.00-11.00  12.00-19.00 
VII 7.00-12.00  13.00-17.00 
Šventinė diena dirbama  kaip parasta 
savaitės darbo  diena 

 

Darbininkai    
 

 

5 Valytojas 
(nekvalifikuotas 
darbuotojas) 

2 Pavaldus direktoriui, vieno 
etato pareiginė alga – Minimali 
mėnesinė alga 
 
 
 

Ne sezono laikotarpiu (.09.01 - .05.31) 
Dirba slenkančiu grafiku 
I-V 08.00 - 12.00   13.00 - 17.00 
VI  07.00 – 12.00   13.00 – 17.00 
VII ir šventinės dienos nedarbo dienos 
 
Pamaina keičiasi kas  2 darbo dienos 
 
Vasaros sezono laikotarpiu  
(.06.01-08.31) 
 
I-V 7.00-12.00  13.00-19.00 
IV 6.00-11.00  12.00-19.00 
VII 7.00-12.00  13.00-17.00 
Šventinė diena dirbama  kaip parasta 
savaitės darbo  diena 

 

6 Ūkio dalies 
vedėjas 
(nekvalifikuotas 
darbuotojas) 

0,5 Pavaldus direktoriui,  pareiginė 
alga – pusę MMA  

I-V  8.00-12.00  

      

                  Į p a r e i g o j u bendrovės vyr.buhalterį Rima Žukauskatė-Vaškienė iki 2021 m. sausio 31 d. 
supažindinti bendrovės darbuotojus su šiuo įsakymu ir tuos kuriems buvo keisti pareiginiai nuostatai su 
naujais pareiginiais nuostatais. 
 
 
          
 


