
Prisijungimas prie laiko registravimo sistemos “Valandos” 

1. Interneto naršyklėje prisijungiate prie įmonės puslapio šiuo adresu:  

http://www.fossheim.as/ 

2. tuomet pasirenkate „Kontakt“. 

3. Atsidariusio puslapio apačioje, kairėje pusėje, po žodžiu „Valandos“ paspaudžiate 

„Login“ 

4. Atsidaro toks langas: 

 
5. Čia suvedate savo vartotojo vardą {username} ir suteiktą slaptažodį {password}, o 

tada spaudžiate mygtuką „Login“. 

6. Atsidaro pagrindinis valandų registravimo langas, kuriame ir registruosite savo 

darbo laiką. 

 

 

http://www.fossheim.as/


Slaptažodžio keitimas 

Jeigu norite, galite suteiktą slaptažodį pakeisti jums patogiu. Pirmiausia reikia 

prisijungti su dabar galiojančiu slaptažodžiu prie sistemos kaip aprašyta viršuje.  

 

Prisijungus prie valandų registravimo puslapio, viršutinėje puslapio dalyje, dešinėje, 

matysite savo vartotojo vardą. Paspaudus šį mygtuką pasirinkite „change password“. 

 

Atsiradusiame lange „current password“ langelyje įrašykite dabar galiojantį 

slaptažodį. „New password“ langelyje įrašykite naują pageidaujamą slaptažodį. Naują 

slaptažodį dar kartą įrašykite langelyje „Confirm password“ ir spauskite mėlyną 

mygtuką „Change password”. 

Slaptažodis bus pakeistas. Prisiminkite naują slaptažodį!!! 



Išėjimas iš sistemos 

Pabaigus darbo laiko suvedimą rekomenduojame išsiregistruoti iš sistemos 

“Valandos”, ypač jeigu keli žmonės naudoja tą patį kompiuterį. 

 

Viršutinėje puslapio dalyje, dešinėje, matysite savo vartotojo vardą. Paspaudus šį 

mygtuką pasirinkite „logout“. 

Darbas su sistema baigtas. Gali jungtis sekantis vartotojas. 

 

Viršvalandžių nustatymas ir įprastinių valandų bei viršvalandžių suvedimas į 

naują laiko registravimo sistemą “Valandos” 

1. Kaip nustatyti ar dirbote viršvalandžius.  

2015.09.24 buvo pasirašytas dokumentas dėl maksimalaus darbo laiko Fossheim 

Bygg AS. Vėliau pozicija dar buvo derinta su Darbo inspekcijos atitikmeniu 

Norvegijoje. Galutinė šiuo metu nusistovėjusi tvarka dėl valandų, kurios laikomos 

viršvalandžiais yra tokia: 

-viršvalandžiais laikomos visos valandos, kurios viršyja 9 darbo valandas per vieną 

dieną, nepriklausomai nuo to, kiek dienų ar valandų per tą savaitę dirbo darbuotojas. 

-viršvalandžiais laikomos tos darbo valandos, kurios viršyja 50 darbo valandų per 

vieną savaitę. 

2. Pavyzdžiai ir suvedimas 

1 pvz. 

Iki šiol darbuotojai pildė tik popierinius darbo laiko žiniaraščius ir rašydavo dirbtas 

darbo valandas kiekvieną dieną paskirstydami šias darbo valandas per projektus. 



Patys viršvalandžių neskaičiuodavo, tas buvo atliekama suvedant valandas į 

apskaitos sistemą. Įvedus naują laiko registravimo sistemą “Valandos” darbuotojai 

turi patys išmokti teisingai supildyti darbo laiką ir viršvalandžius naujoje sistemoje, 

nes dėl sistemos formato apskaitos darbuotojas negali to atlikti. Išnagrinėkime kelis 

pavyzdžius, kad būtų aiškiau: 

Savaitės 
diena 

Mėnesio 
diena 

Dirbtas 
valandų 
skaičius 

1 6 10 

2 7 8 

3 8 8 

4 9 8 

5 10 8 

6 11 8 

7 12 - 

Šiame pavyzdyje matome, kad darbuotojas dirbo 10 val. pirmadienį liedamas 

pamatą, bet visas likusias dienas dirbo normaliu režimu po 8 darbo val. Dirbdamas 

pirmadienį jis nežinojo, kiek valandų reikės dirbti kitomis dienomis. Tačiau pritaikius 

pirmą taisyklę, kad visos valandos virš 9 darbo valandų yra viršvalandžiai, 

nepriklausomai nuo to, kiek bus dirbama kitomis dienomis, darbuotojas turėtų suvesti 

9 darbo valandas kaip įprastas, o 1 darbo val. kaip viršvalandžius. Tam, kad suvesti 

teisingai, reikės dviejų atskirų eilučių, nes negalima viršvalandžių ir įprastų 

valandų suvesti viena eilute. Pirmiausia suvedame įprastas darbo valandas: 

 

 



Čia matome kaip suvedamos įprastinės 9 darbo val. prisijungę prie sistemos su savo 

vartotojo vardu ir slaptažodžiu matysite pasirinkimus “working hours” ir “Reports”. 

Working hours lange spauskite mygtuką “add new”. Atsidarys viršuje matoma 

lentelė valandų registravimui. Čia pasirenkate mėnesio dieną, projektą, vykdytą 

darbą bei įrašote paprastų darbo valandų skaičių, bet ne viršvalandžius. Spaudžiate 

“Save and return back to the list”. Dabar liko suvesti viršvalandžius. 

 

Vėl spauskite mygtuką “add new”. Atsidarys viršuje matoma lentelė valandų 

registravimui. Čia pasirenkate mėnesio dieną, projektą, vykdytą darbą bei įrašote 

viršvalandžių skaičių kuris šiuo atveju yra 1 val. Tam, kad mėnesio ataskaitoje 

tvarkingai matytusi viršvalandžiai, prieš spaudžiant “Save and return back to the 

list” reikia pasirinkti, jog suvedamos valandos yra viršvalandžiai. Varnele reikia 

pažymėti laukelį “Overtime”.  



 

Jeigu viską suvedėte teisingai, tai suvestos darbo dienos eilutės working hours 

pagrindiniame lange atrodys taip, kaip matote viršuje. 9 val. kaip įprastos darbo 

valandos, o viena valanda kaip viršvalandžiai. Kitų dienų darbo valandos pavyzdyje 

nagrinėjamai savaitei būtų suvedamos kaip įprastos, be viršvalandžių. 

2 pvz. 

Savaitės 
diena 

Mėnesio 
diena 

Dirbtas 
valandų 
skaičius 

1 6 9 

2 7 9 

3 8 9 

4 9 9 

5 10 8 

6 11 8 

7 12 - 

Šiame pavyzdyje matome, kad darbuotojas dirbo 4 darbo dienas po 9 val. ir 2 darbo 

dienas po 8 val. Šioje darbo savaitėje nebuvo nė vienos dienos, kai buvo dirbta 

daugiau nei 9 darbo val., tad pirma taisyklė dėl viršvalandžių nebus taikoma. Bet 

bendras dirbtų valandų skaičius rodo, kad viso savaitinis darbo laikas buvo 52 val., o 

tai 2 valandomis daugiau, nei būtų sutartas 50 val. limitas be viršvalandžių. Vadinasi, 

bendras savaitės laikas turi būti suvestas taip, kad būtų 50 įprastų valandų ir 2 val. 

viršvalandžių. Kad būtų paprasčiau, šiuo atveju viršvalandines valandas geriau būtų 

suvesti paskutinę savaitės darbo dieną t.y. šeštadienį, nes tuomet jau žinomas visos 

savaitės darbo valandų skaičius. Pirmadienio – penktadienio darbo valandos bus 

paskirstomos ir suvedamos projektams įprastine tvarka, be viršvalandžių. 

Šeštadienio darbo valandas reikia suvesti tokiu būdu, kad 6 val. būtų suvestos kaip 

įprastos, o 2 valandos kaip viršvalandžiai. Kaip tai atlikti sistemoje jau aprašyta 1 pvz. 



Teisingai suvedus savaitės darbo valandos sistemoje turėtų atrodyti kaip parodyta 

apačioje esančiame pav. Būtų gerai, kad dirbant su keletu projektų vienu metu 

viršvalandžiai taip pat būtų paskirstyti keliems projektams, nes jeigu visi 

viršvalandžiai bus suvesti vienam projektui, šio projekto pelningumas gerokai 

sumažės ir prasidės klausimai bei ieškojimai, kas projekte buvo ne taip, kaip turėtų 

būti. 

 

Kaip jau minėta, čia yra 2 pvz. dirbtų valandų suvedimas sistemoje. Viso valandų yra 

52, iš kurių 2 yra suvestos kaip viršvalandžiai (x pažymėta Overtime). Šeštadienį, 

11.06.2016 darbuotojas diebo su dviem projektais, tad čia tiek darbo valandos, tiek 

viršvalandžiai padalinti po lygiai. 

3 pvz. 

Savaitės 
diena 

Mėnesio 
diena 

Dirbtas 
valandų 
skaičius 

1 6 9 

2 7 9 

3 8 10 

4 9 9 

5 10 8 

6 11 8 

7 12 - 

Šiame pvz. matome variantą, kai trečiadienį 08.06.2016 buvo viršytas vienos dienos 

įprastų valandų limitas ir tuo pačiu savaitės darbo valandos iš viso yra 53. Tokiu 

atveju primiausia suvedame viršvalandžius tai darbo dienai, kai dirbome daugiau nei 

9 val., nes šiuo atveju viršvalandžių apskaičiavimas nepriklauso nuo visos savaitės 

darbo valandų (žr. 1 taisyklė apie viršvalandžius). Tuomet šeštadienį suskaičiuojame 

visas savaitės darbo valandas. Viso jų 53. Vadinasi, pagal savaitės viršvalandžių 



apskaičiavimą 3 val. turi būti suvestos kaip viršvalandžiai. Čia svarbu atsiminti, kad 1 

val. hau yra suvesta kaip viršvalandžiai 08.06.2016. Tuomet šeštadienį reikia 

suregistruoti 6 normalias darbo valandas ir 2 val. viršvalandžių. Jeigu viską atlikote 

teisingai, tuomet sistemoje įrašai turi atrodyti taip: 

 

Čia matome 3 valandas viršvalandžių ir 50 įprastinių valandų. Viso 53 savaitinės 

valandos. 

Svarbu atminti, jog viršvalandinis darbas turi būti suderintas su projektų 

vadovais. 

 

  



Įrašų koregavimas sistemoje 

Įsisavinant naują programą ir atliekant valandų suvedimą gali pasitaikyti klaidų, kurias 

reikės pastebėti ir ištaisyti. Tai galima atlikti koreguojant jau suvestą eilutę arba šią 

eilutę ištrinant ir suvedant iš naujo. Pagrindiniame sistemos “working hours” lange 

matote visus savo atliktus suvedimus. Čia bus visos eilutės su visais mėnesiais ir 

projektais, kurias kada nors suvedėte. Jeigu pastebėjote klaidą, tuomet galite įrašą 

koreguoti ant atitinkamos eilutės spausdami mygtuką “Edit”.  

 

Paspaudus šį mygtuką atsidarys įprastinis valandų registavimo langas, kuriame 

galėsite pakeisti ten jau esančią informaciją. Nepamirškite paspausti “Save and 

return back to the list” po atliktų pakeitimų. 

Jeigu norite eilutę ištrinti, tuomet “working hours” lange pasirinkite mygtuką 

“delete”. 

 



Paspaudus sistemą išmes langą “delete record?”. Norėdami ištrinti spauskite OK. 

Jeigu norite palikti spauskite Cancel. 

Darbo valandų suvestinės formavimas pasirinktam laikotarpiui 

Kaip rašyta anksčiau, visi ankstesni kiekvieno darbuotojo suvesti įrašai kaupsis 

sistemoje vienas po kito eilučių pavidalu. Po kelių ar keliolikos dienų ar mėnesių, 

įrašų bus labai daug. Mėnesio pabaigoje gali būti sudėtinga sutikrinti, ar bendra 

dirbtų valandų suma ir viršvalandžiai yra teisingai suvesti ir paskirstyti projektams, 

ypač tiems, kas dirba su keletu projektų vienu metu. Todėl šalia pagrindinio meniu 

lango “working hours” buvo sukurtas pasirinkimas “Reports”. 

 

Reports meniu pagalba galėsite suformuoti savo dirbtų valandų skaičių ir paskirstymą 

nustatytam laikotarpiui. Bus suformuojama suvestinė, kurią galėsite sutikrinti su savo 

pažymėtomis valandomis popieriniame darbo laiko reg. Lape, o esant neatitikimams 

ištaisyti klaidas pagrindiniame valandų registravimo lange “working hours”.  

Pirmiausia reikia pasirinkti norimą ataskaitos periodą. Spaudžiame “Reports”, o 

tada “Set period for reports”. 



 

Atsidarius periodo pasirinkimo lentelei ties žodžiu “Actions” spaudžiame paveikslėlį 

panašų į pieštuką.  

 

Atsidaro pasirinkimo langas, kuriame pasirenkame pirmą ataskaitos dieną {date from 

inclusive} ir paskutinę ataskaitos dieną {date to inclusive}. Pirma ir paskutinė 

ataskaitos diena patenka į ataskaitą, tad norėdami pvz. suformuoti ataskaitą už birželį 

turite pasirinkti pirmą ir paskutinę mėn. dieną. 

Atlikus laikotarpio pasirinkimą turite paspausti žalią varnelę po žodžiu “Actions”. 

Pradeda suktis laikrodėlis...... 



 

...ir atrodo, kad ataskaita susiformuos. Deja, bet nesulauksit. Norėdami pamatyti 

ataskaitą nekreipkite dėmesio į besisukantį laikrodį ir spauskite dar kartą “Reports”, 

o tada “My hours per project”. Čia bus suformuotą jūsų darbo valandų ataskaita už 

pasirinktą periodą. Labai rekomenduotina pirmus mėnesius pildyti įprastą sau 

popierinį variantą, kurį mėnesiui pasibaigus galėsite sutikrinti su tokia suformuotą 

ataskaita, o neatitikimus ištaisyti. Tai padės išvengti problemų tiek jums, tiek ir tiems, 

kurie suvedinės darbo valandas į įmonės buhalterinės apskaitos sistemą.  

 

Ataskaitoje matote kiek per nurodytą laikotarpį buvo projektų ir kiek įprastinių ir 

viršvalandinių valandų suvesta kiekvienam projektui iš viso. Tad bus lengva sutikrinti 

su turimu popieriniu variantu. Įgudus naudotis sistema, popierinio varianto ko gero 

nereikės. 


