
PATVIRTINTA 

UAB „Trakų autobusai“ 

direktoriaus 2021 m. birželio 18  d. 

įsakymu Nr. 81 

 

 

UAB ,,TRAKŲ AUTOBUSAI“ 

DARBUOTOJŲ MOTYVAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. UAB ,,Trakų autobusai“ (toliau – Bendrovė) darbuotojų motyvavimo tvarkos aprašas (toliau –

Aprašas) nustato darbuotojų skatinimo tvarką. 

2. Tikslai: 

2.1. skatinti darbuotojus, didinant jų aktyvumą, savarankiškumą bei pasitenkinimą darbu; 

2.2. pastebėti ir įvertinti darbuotojų veiklos kokybę bei pasiekimus; 

2.3. suteikti darbuotojams pripažinimo ir svarbumo jausmą; 

2.4. gerinti darbuotojų psichologinę savijautą ir puoselėti jų savivertę. 

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vidaus darbo tvarkos 

taisyklėmis, Darbo apmokėjimo sistemos aprašu, Darbuotojų veiklos vertinimo tvarka, 

Administracijos darbuotojų klientų aptarnavimo ir bendravimo įmonėje standartu, Klientų 

aptarnavimo standartu vairuotojams, kitais Bendrovės veiklą reglamentuojančiais dokumentais. 
4. Apraše vartojamos sąvokos:  

4.1. Motyvacija – tai skatinimo procesas, kai naudojant vidinius ir išorinius veiksnius, 

darbuotojas nukreipiamas konkrečiai veiklai. 

4.2. Motyvavimas – valdymo proceso dalis, reiškianti poveikį darbuotojų elgsenai. 

4.3. Motyvavimo sistema – materialinių ir nematerialinių motyvavimo priemonių visuma, 

kurios būtų suderintos su Bendrovės kultūra, atmosfera, struktūra bei valdymo stiliumi. 

4.4. Motyvas – veiklos stimulai, susiję su žmonių poreikių tenkinimu, t. y. jų aktyvumą 

skatinantys bei veiklos kryptį lemiantys aplinkos arba vidaus veiksniai. 

4.5. Priemoka – tai papildomas darbuotojo atlyginimas, mokamas už individualius darbo 

rezultatus bei padidintą darbo krūvį. 

4.6. Įtraukimas į valdymą – tai darbuotojo įtraukimas į valdymą, suteikiant jam sprendimų 

priėmimo funkciją bei daugiau savarankiškumo atliekamo darbo atžvilgiu. 

4.7. Darbuotojų pripažinimas – tai viešai pastebėtas kiekvienas nusipelnęs darbuotojas. 

4.8. Materialinė motyvavimo priemonė – tai skatinimas, išreikštas darbo užmokesčiu ir 

kitomis piniginėmis išmokomis bei papildomomis paskatomis. 

4.9. Nematerialinė motyvavimo priemonė – tai darbuotojo darbo sąlygų gerinimas, geresnių 

(naujesnių) darbo priemonių, lengvatų suteikimas ir pan. 

 

II. SKATINIMO FORMOS IR VERTINIMO KRITERIJAI 

 

5. UAB ,,Trakų autobusai“ darbuotojų skatinimo sistemą sudaro šios skatinimo formos: 

5.1. Bendrovėje finansinis motyvavimas yra apibrėžtas teisės aktais, vidinėmis tvarkomis, 

leidžiančiomis numatyti tokias materialines motyvavimo priemones: 



5.1.1. pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas; 

5.1.2. premija už ypatingai svarbias, netipines įgyvendintas inovacijas, naujoves, sukūrusias 

Bendrovei materialinę naudą;  

5.1.3. priemoka už papildomą darbo krūvį, papildomų užduočių vykdymą; 

5.1.4. vienkartinė piniginė išmoka (įstatymo nustatytų švenčių progomis, darbuotojų jubiliejinių 

sukakčių progomis); 

5.1.5. premija už gerus darbo rezultatus ir gerą darbo pareigų vykdymą, kuri gali būti skiriama 

pasibaigus finansiniams metams ir patvirtinus finansinių ataskaitų rinkinį; 

5.1.6. apmokamos mokymosi atostogos; 

5.1.7. kvalifikacijos kėlimo apmokėjimas; 

5.1.8. kitos finansinio motyvavimo priemonės, apibrėžtos LR teisės aktais. 

5.2. Nematerialinės motyvavimo priemonės: 

5.2.1. naujesnio (naujo) inventoriaus skyrimas darbuotojui funkcijoms vykdyti, darbo sąlygų 

gerinimas; 

5.2.2. profesinio tobulėjimo galimybės; 

5.2.3. užimtumo laiko reguliavimas (atostogų laiko pasirinkimas, lankstaus darbo grafiko 

nustatymas, nuotolinis darbas); 

5.2.4. darbo laikas, skirtas asmeninėms reikmėms (galimybė kartą per mėnesį turėti ½ darbo 

dienos laisvo laiko, kuris apmokamas darbdavio); 

5.2.5. darbo proceso organizacinio segmento tobulinimas (sąlygos dalyvauti sprendimų 

priėmimo procese, didesnės atsakomybės delegavimas, kūrybiškumo skatinimas); 

5.2.6. motyvavimas pačiu darbo turiniu, kylančiu pasitenkinimo jausmu dirbant, galimybe 

realizuoti savo gebėjimus, suteikiant galimybę rizikuoti ir ieškoti naujų sprendimų, išvengiant 

nekonstruktyvios kritikos, nekuriant konkurencinių santykių; 

5.2.7. edukacinės/pažintinės darbuotojų išvykos; 

5.2.8. galimos ir kitos šiame apraše neišvardintos nematerialinės motyvavimo priemonės. 

6. Skiriamos materialinės ir nematerialinės motyvavimo priemonės negali prieštarauti Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių 

atlygio už darbą įstatymui ar (ir) kitų teisės aktų reikalavimams. 

 

III. DARBUOTOJŲ MOTYVAVIMO TVARKA 

 

7. Teikimą dėl motyvavimo priemonės (priemonių) skyrimo darbuotojui ruošia tiesioginis 

darbuotojo vadovas arba bendrovės direktorius.  

8. Sprendimai, susiję su darbuotojų kandidatūra ir motyvavimo priemonių skyrimu, turi būti 

priimami objektyvumo ir nešališkumo principais bendrų susirinkimų, komisijų darbo grupių, 

metinių pokalbių metu. 

9. Teikimo nesuderinus ir Bendrovės direktoriui priėmus sprendimą neskirti motyvavimo 

priemonės, sprendimo motyvus jis trumpai išdėsto teikime raštu. 

10. Teikime nurodoma: 

10.1. darbuotojo vardas, pavardė ir pareigos; 

10.2. darbuotojo darbo rezultatai palyginti su kitų tas pačias funkcijas vykdančių darbuotojų darbo 

rezultatais; 

10.3. netipinis, išskirtinis darbas, atnešęs Bendrovei pridėtinės vertės; 



10.4. siūloma motyvavimo priemonė; 

10.5. kiti teikimą, ruošiančio vadovo, manymu reikalingi duomenys, pagrindžiantys motyvuotino 

darbuotojo išskirtinumą ir motyvavimo reikalingumą. 

11. Teikimas dėl administracijos darbuotojų, tiesiogiai pavaldžių Bendrovės direktoriui, 

motyvavimo neruošiamas. Direktorius, atsižvelgdamas į šių darbuotojų darbo rezultatus (metinę, 

pusmečio rezultatų ataskaitą, ar kt. duomenis) gali vienasmeniškai priimti sprendimą dėl 

motyvavimo priemonių skyrimo. 

 

IV. MOTYVAVIMO PRIEMONIŲ SKYRIMAS 

 

12. Bendrovėje motyvuojamas toks elgesys, kurį norima paskatinti – turi būti skatinami 

efektyviai dirbantys ir motyvuoti darbuotojai. 

13. Darbuotojams motyvavimo priemonės gali būti skiriamos už:  

13.1. kokybiškai Bendrovės nuostatuose, vidaus tvarkos taisyklėse ir darbuotojo pareiginių 

nuostatų priskirtų funkcijų, kurios sąlygoja sėkmingą Bendrovės proceso organizavimą, atlikimą; 

13.2. papildomą darbą ar papildomų pareigų ar užduočių vykdymą, nenumatytas pareigybės 

aprašyme, padidėjusį darbo krūvį; 

13.3. atliktas vienkartines, ypač svarbias, sudėtingas, finansiškai Bendrovei naudingas užduotis; 

13.4. labai gerai įvertinus darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą; 

13.5. labai gerai įvertinus darbuotojui nustatytus Bendrovės metų veiklos plano tikslus; 

13.6. dalyvavimą projektinėje veikloje (projektų rengimas, įgyvendinimas); 

13.7. jubiliejinių sukakčių progomis. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Darbuotojų motyvavimas vykdomas visus metus. 

15. Vienu metu už tuos pačius pasiekimus gali būti taikomos kelios motyvavimo, moralinio ir 

materialinio pobūdžio, priemonės. 

16. Darbuotojų motyvavimas turi daryti teigiamą poveikį darbuotojams ir skatinti juos gerai, 

atsakingai ir kokybiškai atlikti savo darbą. 

17. Visi Bendrovės darbuotojai su aprašu supažindinami pasirašytinai ir privalo juo vadovautis 

atlikdami darbo funkcijas.  

 

 

 

 

 


