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DARBO APMOKEJIMO SISTEMOS TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Utenos mokyklos-varkq darZeiro.,trglute'- (tolrau-Mokykla) darbuotoJrl darbo apmokelimo sistema

(toliau-sistema) reglamentuoja visq Mokyklos darbuotojq darbo apmokejirno tuark4, detalizuoja

pareigines algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijus, darbuotojq kasmetinOs veiklos vertinimo

kriteriius, nustato darbuotoiu kategoriias pagal pareigybes, nurodo kiekvienos pareigvbes apmokejirno

formas ir darbo uZmokesdio dydZius, papildomo apmokejimo skyrimo pagrindus ir tvark4.

2. Sios sistemos nuostatos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 140

straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo

apmokejimo ir komisijq nariq atiygio uL, oaroqistatymas (nauja reciakcija 2022-0i-0i), iviokykios viciaus

tvarkos taisyklemis t yra suderintos su kitais Mokyklos lokaliniais teises aktais bei taikornos

apskaidiuojant ir i5mokant pagal darbo sutartis dirbandiq darbuotojq darbo uZmokesti.

3. Pagrindines Siame tvarkos apraSe vartojamos sqvokos:

3. t. Darbuotojas - asmuo, dirbantis molqykloje pagal su juo sudaryt4 darbo sutarti.

3.2. Darbo uZmokestis - visos darbuotojo pajamos, gaunamos uL, darb1, atliekamq pagal darbo

sutartf su mokykla, t. y. pareigine alga (menesine alga- pastovioji ir kintarnoji dalys arba pastovioji

daiis); priernokos; rnokejirnas uLdarb1 poiisio ir Svenciq <iienomis, nakties bei virSvaianciini <iarbq,

budejim4 ir esant nukrypirnams nuo normaliq darbo s4lygq; prernijos.

3.3. Priemoka - darbo uZmokesdio sudedarnoji dalis, darbuotojuri mokama uZ papildom4 darbo

kruvi, kai yra padidejqs darbq mastas atliekant pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas neviriijant

nustatytos darbo laiko trukrnds, ar uZ papildornq pareigq ar uZduodiq, nenustatytq pareigybes apra5yme

ir suformuluotq raStu, trt pavadavim4, kai raStu pavedama laikinai atlikti kito darbuotojo pareigybei

nustatytas funkcijas;

3.4. Premija - ne riaugiau kaip vien4 kan4 per metus gaii buti skiriamos premijos, atiikus

vienkartines ypad svarbias istaigos veiklai uZduotis. Taip pat ne daugiau kaip vien4 kart4 per metus gali

buti skiriamos premijos, ivertinus labai gerai istaigos darbuotojo praejusiq kalendorjnirtr metg veikl4.

4. Informacij4 apie darbuotojus, t. y. jq i5silavinirn4, darbo staiq, kvalifikacing kategorij4 ir kitus

duomenis, renka ir tvarko direktoriaus pavaduotojas ugdymui, vyresnioji buhaltere, sekretore.



5. Darbuotojq darbo uZrnokesti, priklausomai nuo atitinkamq reikalavirnq (i5silavinimo, staZo,

kvaiifiicacines kategorijos), taikomq atitinkamos pareigybes ciarbo apmokejimui, suciaro pareigine aiga

(pastovioji dalis, kintamoji dalis), tarp pat galimos priemokos, premijos.

6. Mokyklos darbuotojq (i5skyrus darbininkus) pareigines algos pastovioji dalis nustatoma pareigines

algos koeficientais. Pareigines algos koeficiento vienetas yra lygus pareigines algos baziniam dydZiui

(toliau-BD). Pareigines algos pastovioji dalis apskaidiuojarna atitinkam4 pareigines algos koeficient4

dauginant i5 pareigines algos BD.

7. Su Sia darbo apmokejimo tvarka supaZindinami visi mokyklos darbuotojai, i5siundiant per DVS

,,K-ontora".

II SKYRIUS. DARBUOTOJU PART,IGYBES, LYGIAI, GRUPES, APRASYUAT

I Skirsnis . Darbuotojq pareigybirl lygiai ir grupds

8. Mokyklos darbuotojq pareigybes yra keturiq lygiq:

8.1. A lygio - pareigybes, kurioms butinas ne Zemesnis kaip auk5tasis i5silavinimas:

8.1.1 A2 lygio - pareigybes, kurioms bltinas ne Zemesnis kaip auk5tasis universitetinis

i5silavinimas su bakalaiiro kvalifikaciruu laipsniu ar jam prily-gintu r5silavinimu.

8.2. B lygio - pareigybes, kurioms bttinas ne Zemesnis kaip aukitesnysis i5silavinirnas, igytas iki

2009 m., ar specialusis vidurinis i5silavinimas, igytas iki 1995 metq.

8.3. C lygio * pareigybes, kurioms butinas ne Zemesnis kaip vidurinis i5silavinimas ir (ar) igyta

protbsine kvaiifl kacij a.

8.4. D lygio * pareigybes, kurioms netaikomi iSsilavinimo ar profesines kvalifikacijos reikalavirnai.

9. Mokyklos darbuotojq pareigybes skirstomos i Sias grupes:

9.1. BiudZetiniq istaigq vadovai ir .jq pavaduotojai, kuriq pareigybes priskiriamos lygiui,

atsiZvelgiant i bfrtin4 i5silavinim4 toms pareigorns eiti.

9.2. Specialistai, kuriq pareigybes priskiriamos A (A2) arba B lygiui, atsiZvelgiant i bUtin4

i5silavinim4 toms pareigoms eiti, mokytojq pareigybe priskiriama specialistq A2 lygio pareigybiq

grupei.

9.3. Kvalifikuoti darbuotojai, kuriq pareigybes priskiriamos C lygiui.

9.4. Darbuotojai, kurirl pareigvbes priskiriamos D lygiui (toliau * darbininkai).

10. Mokyklos mokytojq, pagalbos mokiniui specialistq kvalifikacines kategorijos nustatomos

Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
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lI skirsnis. Darbuotojq pareigybiq s4ra5as ir darbuotojq pareigybiq apra5ymai

11. Direktorius tvirtina istaigos darbuotojq pareigybiq s4ra54, naudodamasis Lietuvos Respublikos

ekonomikos ir inovacijq ministro patvirtintu Lietuvos profesijq klasifikatoriruni. Mokyklos direktorius

isakyrnu tvirtina Mokyklos pareigybiq s4ra54, pareigybiq lygius ir pareigybiq apra5us.

12. Mokytojq, dirbandiq pagal bendrojo ugdymo, neformaliojo Svietimo programas pareigybiq skaidius

istaigos darbuotojq pareigybiq s4raie nustatomas, atsiZvelgiant j:

12 1 mokytojq kontaktiniq valandq skaidiq per mokslo metus, kuris nustatomas:

i2.i.i pagai s4iyginiq kiasiq (grupiq) skaidiq ir ciydi, kurie nustatomi pagai iviokymo ie5q

apskaidiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos apralq, tvirtinam4 Lietuvos Respublikos

Vyriausybes, taip pat pagal istaigos savininko teises ir pareigas jgyvendinandios institucijos papildomai

finansuojam4 klasiq (grupiq) skaidiq;

12.2. vidutini kontaktiniq valandq, tenkandiq per mokslo metus vienai pareigybei, skaidiq, kuris

nustatomas:

12.2.1 pagal Mokymo le5q apskaidiavimo, paskirstymo ir panaudojinro tvarkos apra5e nustatytas

vi<iutiniq kontaktiniq vaiandq, tenkandiq per moksio metus vienai pareigybei, normas pagai s4iygini

klases (grupes) dydi;

l3.Direktorius tvirtina lstaigos darbuotojq pareigybitl s4ra5e esandig pareigybiq apra5ymus. {staigos

darbuotoj o pareigybes apraiyme nurodya:

13.1 pareigybes grupe;

13 .2 parergybes pavadinirnas;

13.3 konkretus pareigybes lygis;

i3.4 speciaiieji reikaiavimai, keiiami Sias pareigas einandiam darbuotoiui (i5siiavinimas, iiarbo patirtis,

profesine kvalifi kacg a) ;

1 3. 5 pareigybei priskirtos funkcijos.

III SKYRIUS. DARBO APMOKBJIMO ORGANIZAVIMAS

I skirsnis. Minimalus darbo uZmokestis. Nekvalifikuotas darbas

14. Konkretfrs valandiniai tarifiniai atlygiai,menesines algos, kitos darbo apmokejimo formos ir s4lygos,

J.-l.^,.^-.-.J...l-.-^l-:.----J--.^-...:-l^-.1..-..t..l,|,-7-.,..:)-,-.:^a|L:1J:Y:.-uaruu lrurluuS [ustaruruus su uilruuuruJu suuaruuruJs uaruu bLrrarLyJv, Kulr. rull illruKLl slus Srbrqrlrus

nuostatus.

15. Darbuotojq atliekamo darbo turinys, jo apraSymas, darbuotojams privalomi kvalifikaciniai

reikalavirnai, jei tokie taikomi atskirai pareigybei, nustatomi darbuotojq pareiginiuose apra5uose.

iviokykioje taikoma Lietuvos Respubiikos Vyriausybes pawirtinta rninimaiioji rnenesine aiga ir

minimalus valandinis atlygis.



16. Minimalus darbo uZmokestis - maZiausias leidZiarnas atlygis uZ nekvalifikuot4 darbq darbuotojui

atitinkamai uZ vien4 valand4 ar vis4 kaiendorinio menesio darbo laiko norm4.

17. Minirnalus darbo uirnokestis mokanras uZ nekvalifikuot4 darb4. Nekvalifikuotu darbu laikomas

darbas, kuriam atlikti nekeliami speciahs kvalifikaciniq igiidZiq ar profesiniq gebejirnr4 reikalavimai.

18. Mokykloje priskirtos prie nekvalifikuotq darbq yra Sios pareigybes: statiniq prieZiuros darbininkas,

valytojas, pagalbinis virtuves darbininkas, skalbejas, aplinkos tvarkytojas.

II skirsnis. Pareigines algos pastoviosios dalies nustatymo mokyklos
darbu otojam s kriterijai

19. Mokyklos direktorius, nustatydarnas pastoviosios dalies koeficient4 darbuotojarns, atsiZvelgia i
Mokyklai skirtas le5as.

20. Mokykloje patvirtintq pareigybiu darbo apmokejimas:

20.1. Utenos rajono savivaldybds mero potvarkiu Mokyklos direktoriui nustatomas fiksuotas menesinis

darbo uZmokesdio dydis, kurio mokejirno f.rarka sureguliuojama darbo sutartyje; pareigines algos

pastovioji dalis nustatoma vadovaujantis DAI 5 priedu, Utenos rajono savivaldybes tarybos sprendimu,

atsiZveigiant ipeciagoginio iiarbo siaLq, mokiniq skaidiq'oei veikios sucietingum:+; gaitbfiti <iiciinarna iki

20 proc. pagal savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos nustatytus kriterijus;

20.2.Mokyklos direktoriaus pavaduotojui ugdymui nustato fiksuotq menesin! darbo uZrnokesdio dydi;

pareigines algos pastovioji dalis nustatoma vadovaujantis DA{ 5 priedu, atsiZvelgiant i pedagoginio

darbo stai4, mokiniq skaidiq ir veiklos sudetingurnq;

UTENOS MOKYKLOS - VArKU DARZELTO VADOVO PAVADUOTOJO UGDYMUT
PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIXS KOEFICMNTAI

(Baziniais dydZiais)

Mokiniq skaidius

Pastoviosios dalies koeficientai

pedagoginio darbo staZas (metais)

iki l0 nuo daugiau kaip 10 iki 15 daugiau kaip I 5

il(i 500 12,23 12,25 72,27

20.3.pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas direktoriaus pavaduotojui ugdymui didinamas 10

proo. Mokykioje mokantis i0 ir ciaugiau rnokiniq, kuriems nustatyti dideii speciaiieji ugdyrnosi

poreikiai;

20.4. Mokyklos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigines algos pastoviosios dalies

koeficientai nustatomi atsiZvelgiant imokiniq skaidiq einamqjq metq rugsejo 1 dienq.
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21. Pareigines algos pastovioji dalis nustatoma vadovaujantis DAI 5 priedu, atsiZvelgiant i pedagoginio

darbo staLq, kvalifikacing kategorij4 ir veiklos sudetingum4, nustatomas fiksuotas mdnesinis darbo

uZmokesdio dydis;

21.1. pradiniq klasirtr mokyojui;

21.2 .tikybos mokytojui;

21.3 . anglq kalbos mokytoj ui;

21 .4. muzikos mokytojui ;

2l .5. Sokio mokytojui;

21.6. mokytojams, dirbantierns su ikimokyklinio ugdymo programa;

2L.7. mokytojams, dirbantiems su prieSmokyklinio ugdymo programa;

2 1.8. nefonnaliojo Svietirno mokytojams.

MOKYK LOS MOKYTOJ U PARETGTN ES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEBTCItrN TAI
(Baziniais dydZiais)

Kvalifikacine

kategorija

Pastoviosios dalies koefi cientai

pedagoginio darbo staZas (metais)

iki2
nuo

daugiau
kaip 2 iki 5

nuo
daugiau

kaip 5 iki
10

nuo
daugiau

kaip l0 iki
15

nuo
daugiau
kaip 15

iki 20

nuo
daugiau
kaip 20
iki 2s

daugiau
kaip 25

Nesuteiklos kvalifi kacines kategorij o s

Mokytojas 7,44 7,47 751 7,67 7,91 7,94 7,98

Suteiktos kvalifi kacines kategorij os

Mokytojas ? ocr 8,01 8,02 8,06 8,08 8,1 1 8,17

Vyresnysis
mokyojas

8,1 8 8,21 8,25 8,5 8 8,62 8,66

Mokytojas
metodininkas

8,74 8,9 9,18 o'r) 9,28

Mokytojas ekspertas 9,94 10,1 10,3 6 70,4 10,45

2Z.Yadovaujantis DAI 5 priedu, mokytojams pareigines dalies koeficientai del veiklos sudetingurno

didinami nuo 1 iki 15 proc. pradiniq klasiq ir dalykq mokytojams, kuriq klasese ugdomi mokiniai, bei

ikimokyklinio ir prie5rnokyklinio ugdyrno grupese del igimtq ar ig)4q sutrikimqturindiq dideliq ir labai

dideliq specialiqjq ugdymosi poreikiq:

22.1. didinami 5 proc., jei klaseje (grupeje) mokosi daugiau nei trys vidutiniq specialiqyq poreikiq

turintys mokiniai;

22.2.Didinami 5 proc. klaseje (grupeje) mokosi I mokinys, del igimtq ar igytq sutrikimq turindiq dideliq

ir labai dideliq specialiqjq ugdymosi poreikiq:



22.3.Didinami7 proc. klaseje (grupeje) mokosi 2 rnokiniai, del igimtq ar igytrt sutrikimq turindiq dideliq

ir labai dideliq speciaiiqjq ugdymosi poreikiq:

22.4.Didinami 7 proc. klaseje (grupeje) mokosi 1 mokinys, del igimtq ar igytq sutrikimq turindiq didelirl

ir labai dideliq specialiqq ugdymosi poreikiq 2 ar daugiau mokiniq del jgimtq ar igytrl sutrikimq turindiq

vidutiniq specialiqjq ugdymosi poreikiq:

22.5. Didinarni 10 proc. klaseje (grupeje) mokosi 3 mokiniai, del igimtq ar igytq sutrikimq turindiq

dideliq ir labai dideliq specialiqjq ugdymosi poreikiq:

22.6. Didinami 2 proc, mokytojarns dalykininkams, turintiems pamokas 2 - 3 klasese.

22.7.didinama 5 proc. ugdantiems vien4 ir daugiau uZsieniediq ar Lietuvos Respublikos piliediq,

atvykusiq gyventi i Lietuvos Respublikq, nemokandig valstybines kalbos, dvejus metus nuo mokinio

mokyrnosi pradZios Lietuvos Respublikoj e.

23. Jeigu pradiniq klasiq ar dalyko mokytojo bei mokytojo, dirbandio su ikimokyklinio ar

priedmokyklinio ugdymo programa, veikla atitinka du ir daugiau 48 punkte nustatlrtq kriterijq, jo

pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 15 procentq.

24. Socialiniam pedagogui, specialiajam pedagogui, logopedui pareigines algos pastovioji dalis

nustatoma vadovaujantis DA| 5 priedu, atsiZvelgiant i pedagoginio darbo stai4,kvalifikacing kategorij4

ir veiklos sudetingum4, nustatomas fiksuotas menesinis darbo uirnokesdio dydis.

MOKYKLOS SOCIALINIU PEDAGOGU PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOf,FICIENTAI

(Baziniais dydZiais)

Kvalifikacine
kategorija

Pastoviosios dalies koeficientai

pedagoginio darbo staias (metais)

;,1,i .

nuo
daugiau

kaip 2 iki
5

nuo
daugiau

kaip 5 iki
10

nuo
daugiau

kaip 10 iki
15

nuo
daugiau

kaip 15 iki
20

nuo
daugiau

kaip 20 iki
25

daugiau
kaip 25

Nesuteiktos kvalifi kacines kategorijo s

Socialinis pedagogas 7,44 7,41 751 7,67 7,91 7,94 7,98

MOKYKLOS SPECIALTUJTJ PEDAGOGU, LOGOPEDTJ PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES
KOEFICTENTAI

(Baziniais dydZiais)

Kvalifikacine
kaiegorija

Pastoviosios dalies koefi cientai

pedagoginio darbo staias (metais)

|ki2
lluo

daugiau
kaip 2 iki

5

nuo
daugiau

kaip 5 iki
10

nuo
daugiau

kaip I0 iki
15

nuo
daugiau

kaip 15 iki
20

nuo
daugiau

kaip 20 iki
25

daugiau
kaip 25
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Suteiktos kvaliflrkacines kategorij os

Specialusis

Dedasoqas. loeooedas

7Clo 8,01 8,02 8,06 8,08 B,t1 8,17

Metodininkas
losoDedas

8,74 8,9 9,18 o", 9,28

24.1. pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai del veiklos sudetingumo dirbant su dideliq ir labai

dideliq specialiqlq ugdymosi poreikiq turindiais vaikais didinama:

24.l.1.socialiniam pedagogui skiriant 2proc. nuo 1 iki 5 vaikq,,3 proc. nuo 5 iki 7vaikq,4 proc. nuo 5

iki 10 vaikq, esant daugiau nei 10 vaikq - 5 proc.;

24.1.2. Specialiajam pedagogui po 1 proc. uZ kiekvien4 vaikq, bet ne daugiau nei 15 proc.

24.1.3. Logopedui po I proc. uZ kiekvienqvaikq; bet ne daugiau nei 15 proc.

25. Mokytojo, ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programos mokytojo, pagalbos mokiniui

specialisto pareigines algos koeficientas nustatomas i3 naujo pasikeitus pedagoginio darbo staLui arlir

veiklos sudetingumui.

26. Fiksuotas menesinis darbo uZmokesdio dydis (ne maZiau kaip pastoviosios dalies koeficientq

rninimumas, atsiZvelgiant ! Mokyklai skirtas le5as) mokamas: vyresniajam buhalteriui; maitinimo

or ganizatoriui, sekretoriui; fr kvedZi ui.

MOKYKLOS B LYGIO SPECIALISTU PAREIGINTS AT,COS PASTOYIOSIOS DALIES KOEFICTENTAI

(Baziniais dydZiais)

Pareigybes lygis

Pastoviosios dalies koefi cientai

profesinio darbo patirtis (metais)

iki2 nuo claugiau
kaip 2 iki5

nuo daugiau kaip 5

iki 10
daugiau kaip 10

B lygis
Nustafiila
islatvmo

5,1 -8, 1 5,2-8,2 5,3-8,4 5,4-8,9

Vyresnysis buhalteris 7,5 8,0 8,5 8,9

Buhalteris apskaitininkas \) 51 5"4 55

Sekretorius 5,1 6,0 6,s 7,0

MOKYKLOS C LYGIO SPECIALISTU PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

(Baziniais dydZiais)

Pareigybes lygis

Pastoviosios dalies koefioientai

profesinio darbo patirtis (metais)

iki2 nuo daugiau
kaip 2 iki 5

nuo daugiau kaip 5

iki l0 daugiau kaip i 0

C lygis
Nustalyta

istalymo
4,7*6,2 4,8-6,3 4,9-6,5 5-7,8



Okvedys 55 6,0 6,5 7,0

Mokitojo padejeias 4,7 4,8 4,9 5,0

Aukletojo padejejas 4,7 4,8 4q 5,0

Vireias 4,7 4,8 4,9 5-6

Maitinimo orsanizatorius 4,9 \) 55 6,0

27. Pareigines algos pastovioji dalis rninimalios menesines algos dydZio nustatoma darbininkams (D

lygis); statiniq prieZi[ros darbininkui; valytojui; skalbgui; aplinkos priZilretojui; virtuves pagalbiniarn

darbininkui.

28. Konkrediq darbuotojq, priskirtq atitinkamoms pareigybems, pareigos nustatomos pareigybes

apra5ymuose. Darbo sutartyje gali bfiti numatytos ir kitos darbuotojo darbo apmokejimo s4lygos, tadiau

jos negali prie5tarauti Siai darbo uZrnokesdio sistemai.

29. Darbuotojui igijus auk5tesng kvalifikacij4, Mokyklos direktoriaus sprendimu gali buti rnokarnas

didesnis darbo uZmokestis arba pritaikytas didesnis pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas.

Esant laisvoms darbo vietoms, kurioms keliarni auk5tesni reikalavimai, tokios darbo vietos pirrniausia

pasiulomos Mokyklos darbuotojams, igijusiems (ar turintiems) auk5tesng kvalifikacij4. Tokiu atveju

darbuotojui taikorna uZimamos auk5tesnes pareigybes atlyginimq sistema.

III skirsnis. Pareigin6s algos kintamoji dalis

30. Mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams pareigines algos kintamoji dalis, vadovaujantis DA|,

nenustatoma.

31. Mokyklos direktoriaus pavaduotojui ugdyrnui, mokykloje dirbantierns specialistams (A ir B

pareigybiq lygio), Mokyklos kvalifikuotiems darbuotojams (C lygis) pareigines algos kintarnoji dalis

nustatoma atlikus kasmetini darbuotojq vertinim4, atsiZvelgiant i Mokyklos turimas le5as pagal

ivertinim4.

32. Darbuotojq praejusiq kalendoriniq metq veikla vertinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Vyriausybes ar jos igaliotos institucijos patvirtintu biudZetiniq istaigq darbuotojq veiklos vertinimo

tvarkos apra5u,

33. Metines veiklos uZduotis, siektinus rezultatus ir j4 vertinirno rodiklius Mokyklos darbuotojams

nustato ir kasmeting veikl4 vertina tiesioginis jq vadovas.

34. Mokyklos direktoriaus veikla kasmet vertinama vadovaujantis DA{, pagal praejusiq kalendoriniq

metrl veiklos vertinimq nustatoma pareigines algos kintamoji dalis;

35. Darbuotojo pareigines algos kintamoji dalis gali bflti nustatyta priemimo i darb4 metu pasibaigus

i5bandymo terminui, taip pat darbuotojui griZus i5 vaiko prieZi0ros atostogrl, atsiZvelgiant i darbulotojo

profesinq kvalifikacij4 ir jarn keliamus uZdavinius, tadiau ji negali bfti didesne kaip 20 procentq



pareigines algos pastoviosios dalies ir negali buti mokama ilgiau kaip iki to darbuotojo kito kasmetinio

veiklos veftinimo.

36. Perkelus biudZetines jstaigos darbuotoj4 i kitas pareigas toje padioje biudZetineje istaigoje,

pareigines algos kintamosios dalies procentinis dydis, nustatytas uZ praejusiq rnetq (nacionaliniq ir

valstybiniq kultfiros ir meno istaigq atlikejq - uZ einamqjq metq menesio (menesiq) veiklos vertinim4,

i5lieka iki kito biudZetines istaigos darbuotojo kasmetinio (nacionaliniq ir valstybiniq kultflros ir meno

lstaigq atlikejq - iki einamqlq rnetq atitinkamo mOnesio, atsiivelgiant i nacionaliniq ir valstybiniq

kulturos ir meno istaigq repertuarq programas) veiklos vertinimo.

lY skirsnis. Darbuotojq kasmetinio veiklos vertinimas ir skatinimas

37. Darbuotojq kasmetinio veiklos vertinimo tikslas ivertinti darbuotojq, i5skyrus

darbininkus, mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus, praejusiq kalendoriniq metq veikl4 pagal

nustatytas metines uZduotis, siektinus rezultatus, jq vertinimo rodiklius ir gebejimus atlikti pareigybes

apra5yme nustatytas funkcrj as.

38. Metines veiklos uZduotys, susijusios su darbuotojo funkcrjomis, siektini rezultatai ir jq vertinimo

rodikliai Mokyklos darbuotojui turi b[ti nustatyti kiekvienais metais iki kovo 1 dienos, einamaisiais

metais priimtarn Mokyklos darbuotojui ar grlZusiam i5 atostogtl vaikui priZiflreti - per vien4 menesinuo

priemimo ar grlLimo j pareigas dienos. Jeigu, priemus ipareigas darbuotojus iki einamqjq kalendoriniq

metq pabaigos lieka maiiau kaip 6 mOnesiai, jiems metines veiklos uZduotys, siektini rezultatai ir jq

vertinimo rodikliai einamiesiems kalendoriniams metams gali bffi nenustatomi.

39. Metines veiklos uiduotis, sieklinus rezultatus ir jg vertinimo rodiklius Mokyklos darbuotojams,

i5skyrus Mokyklos direktoriq, nustato ir kasmetini veiklos vertinim4 atlieka tiesioginis jq vadovas.

40. Mokyklos darbuotojq praejusiq rnetq veikla gali bfti ivertinama:

1) labai gerai;

2) gerai;

3) patenkinamai;

4) nepatenkinarnai.

41. Mokyklos darbuotojq veikla jvertinama kiekvienais metais iki kovo 1 dienos, jeigu darbuotojas ne

trumpiau kaip 6 menesius per praejusius kalendorinius metus ejo pareigas Mokykloje ir tais atvejais, kai

darbuotojui metines uZduotys, siektini rezaltatai ir jq vertinimo rodikliai buvo nustatyti likus rnaZiau

kaip 6 menesiams iki kalendoriniq metq pabaigos:

1) labai gerai,- teikia vertinimo iSvad4 Mokyklos vadovui su siulyrnu nustatyti pareigines algos

kintamosios dalies dydi iki kito biudZetines istaigos darbr"rotojq kasmetinio veiklos vertinimo, ne



maZesni kaip 15 procentq pareigines algos pastoviosios dalies, ir gali teikti i5vadq su sifllyrnu skirti

premry 4, nevir5ij ant mokyklai skirtq asignavimq;

2) gerai, * teikia vertinimo i5vadq Mokyklos vadovui su si[lymu nustatyti iki kito biudZetines

istaigos darbuotojq kasmetinio veiklos vertinimo pareigines algos kintamosios dalies dyd! ne maZesnj

kaip 5 proc., nevir5ijant rnokyklai skirtq asignavimq;

3) patenkinamai, * teikia vertinimo iSvad4 Mokyklos vadovui su si[lyrnu iki kito biudZetines

istaigos darbuotojq kasmetinio veiklos vertinimo nenustatyti pareigines algos kintamosios dalies dydZio;

4) nepatenkinamai, - teikia vertinimo iSvad4 Mokyklos vadovui su siulymr"r iki kito biudZetines

istaigos darbuotojq kasrnetinio veiklos vertinirno rnaZesnf pareigines algos pastoviosios dalies

koeficient4,tadiau ne maZesni, negu Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq jstaigq darbuotojq

ir kornisijos nariq darbo apmokejirno istatyrno Nr. XIII-198 1*4 prieduose tai pareigybei pagal

profesing darbo patirt!.

42. Darbininkams pareigines algos kintarnoj i dali s nenustatoma.

43. I pareigas priirnantis asmuo ar jo igaliotas asmuo Vyriausybes nustatyta fria'Irra, dalyvaujant

mokyklos tarybai, ivertinusi biudZetines lstaigos vadovo praejusiq kalendoriniq metq veikl4:

1) labai gerai,- Mokyklos vadovui iki kito kasmetinio veiklos vertinimo nustato pareigines algos

kintamosios dalies dydi, ne rnaZesni kaip 15 procentq pareigines algos pastoviosios dalies;

2) gerai, - Mokyklos vadovui iki kito kasmetinio veiklos vertinimo nustato pareigines algos

kintamosios dalies dydi, ne maZesn! kaip 5 procentai pareigines algos pastoviosios dalies pagal darbo

apmokejirno sistemoje nustatyt4 tvark4 ir dydZius;

3) patenkinamai,- Mokyklos vadovui iki kito biudietines istaigos kasmetinio veiklos vertinimo

nenustato pareigines algos kintamosios dalies dydZio;

4) nepatenkinamai, * mokyklos vadovui iki kito biudZetines istaigos vadovo kasrnetinio veiklos

vertinimo nustato vienetu maZesni pareigines algos pastoviosios dalies koeficient4

44. Mokyklos vadovas, gavgs i5 tiesioginig vadovq darbuotojq lvertinim4, per 10 darbo dienq priima

motyvuot4 sprendirn4 pritarti arba nepritarti darbuotojo tiesioginio vadovo sifilymarns del darbuotojo

ivertinimo.

45. Mokyklos darbuotojas priimtus sprendimus del jo kasmetinio veiklos vertinimo turi teisg skqsti

darbo gindarns nagrineti nustatyta tvarka.

V skirsnis. Kasmetiniq atostogq apmokdjimas

46. Kasmetiniq atostogq laiku darbuotojui paiiekamas jo vidutinis darbo uZrnokestis. Laikotarpis, i5

knrio skaidiuojarnas vidutinis darbo uZmokestis,yra3 paskutiniai kalendoriniai menesiai, einantys prie5

t4 menesi (ar jo dali) mokamas vidutinis darbo uZmokestis.



47. Atostoginiai iSrnokami ne veliau kaip paskuting darbo dien4 prie5 kasmetiniq atostogq pradiliq.

Darbuotojo atskiru pra5ymu, suteikus kasmetines atostogas, atostoginiai mokami lprasta darbo

uZmokesdio mokeiimo tvarka.

48. AtleidZiant darbuotoj4, kuris atleidimo dien4 turi nepanaudotq atostogi+, uZ nepanaudotas atostogas

i5mokama kompensacij a.

49. { darbuotojo vidutinidarbo uZmokesti iskaitoma:

49.1. bazinis (tarifinis) darbo uimokestis ui, atlil<tq darbq, apskaidiuotas pagal mokykloje taikornas

darbo apmokejimo tbrmas ir sistemas:;

49.2. didesnis apmokejimas uZ darbqpoilsio ir Svendiq dienomis, vir5valandini darb4, kai yra nukrypirnq

nuo norillaliq darbo s?lygll, kai padidinamas darbuotojo darbo mastas, ir kitais darbo santykius

reglamentuojandi uose istatymuose ir darbo sutartyse numatytais atvej ais;

50. Premijos, i5moketos uZ ilgesnf kaip 3 menesiq, bet ne ilgesni kaip 12 menesiq laikotarpi (metines

premijos), i vidutinio darbo uimokesdio skaidiavim4 itraukiamos imant ketvirtadali bendros jq sumos

per 12 menesiq, einandiq prie5 t4 menesi, uZ kuri (ar jo dali) mokamas vidutinis darbo uZrnokestis.

Gautas dydis pridedamas prie ketvirdio premijos, mokamos uZ ketvirdio darbo rezultatus ir i5moketos

vien4 i5 skaidiuojamojo laikotalpio menesiq (1ei iSmoketos kelios ketvirdiq premijos, imama paskutine),

ir suma dalijama i5 skaidiuojamojo 3 menesiq laikotarpio darbo dienq ar valandq skaidiaus pagal

darbuotojo darbo grafik4 fieigu jo nera, - pagal irnones darbo (pamainos) grafik4). Gautas dydis

pridedamas prie darbuotojo vidutinio dieninio darbo uZmokesdio ar vidutinio valandinio darbo

uZrnokesdio.

VI skirsnis. Priemokq, premijrl mokejimo tvarka ir s4lygos

51. Mokyklos darbuotojams vien4 kart4 per metus gali bfrti skiriamos premijos, nevir5ijant darbo

uimokesdiui skirtq leiq:

51.1.atlikus vienkartines ypad svarbias istaigos veiklai uZduotis;

5l.2.labai gerai lvertinus darbuotojo praejusiq kalendoriniq metq veikl4;

5413. igtjus teisg gauti socialinio draudimo senatves pensij4 ir darbuotojo iniciatyva nutraukus darbo

sutarti

52. Priemokos ui papildom4 darbo kr[v!, kai yra padidejgs darbq mastas atliekant pareigybes apra5e

nustatytas funkcijas nevirlijant nustatytos darbo trukmes ar uL. papildomq pareigq ar uZduodiq,

nenustatytri pareigybes apra5yrne ir sufbrmuotq ra5tu, vykdym4 gali siekti iki 30 procentq pareigines

algos pastoviosios dalies dydZio.

53. Priernokos uZ papildom4 darbo kruvj, kai vir5ijarna nustatyta darbo laiko trukme mokama visiems

darbuotojams uZ faktini darbo laik4 pavacluojanl.
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54. Kai rnokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas del objektyviq prieZasdiq rnokykloje nebuna 3

dienas ir ilgiau (nedarbingurnas, ilgalaike komandiruote ir kt.), ielkomas ji vaduoti galintis specialistas,

kuriam mokama uZ faktines pavaduotas valandas, taikant vaduojandio mokytojo pareigines algos

pastoviosios dalies koeficient4;

55. Mokytojams, vaduojant kolegq pamokas grupiq (klasiq) jungimo budu tuo metu, kai vedamos jq

padiq pamokos, uZ fakiines jungtas (pavaduotas) pamokas papildomai nemokama.

56. Priemokos skiriamos Mokyklos direktoriaus isakynu :

56.1. pasikeitus aplinkybems, del kuriq buvo skirta priemoka, direktoriaus isakymu priemokos dydis ir

rnokejimo terminas gali bDti pakeistas arba rnokejirnas nutrauktas;

56.2. premijos skiriarnos Mokyklos direktoriaus isakymu, nevirlijant darbuotojui nustat5rtos pareigines

algos pastoviosios dalies dydZio ir nevir5ijant Mokyklai darbo uZrnokesdiui skirtq le5q;

56.3. premija neskiriarna, jeigu darbuotojas per paskutinius Se5is mdnesius padaro pareigq, nustatytq

darbo teises normose, darbo tvarkos taisyklese, darbo sutarfyje ar kituose lokaliniuose teises aktuose,

paileidim4.

VII Skirsnis. Mokdjimas uZ darbq poilsio ir Sveniiq dienomis, nakties ir vir5valandini darb4,
budOjim4

57. Ui. darb4 poilsio dien4, kuri nenustatyta pagal darbo (pamainos) grafik4, Svendiq dien4 mokamas

dvigubas darbuotoj o darbo uZmokestis.

58. UZ darbq nakti ir vir5valandini darb4 mokamas pusantro darbuotojo darbo uZmokesdio dydZio

uZmokestis. UZ virSvalandini darb1 poilsio dien4, kuri nenustatyta pagal darbo (parnainos) grafik4, ar

vir5valandini darb4 nakti mokamas dvigubas darbuotojo darbo uZmokestis, o trt vir5valandini darb4

Svendiq dien4 - dviejq su puse darbuotojo darbo uZmokesdio dydZiq uZmokestis.

59..Darbuotojo praSymu darbo poilsio ar Svendiq dienornis laikas ar vir5valandinio darbo laikas, gali

bflti pridedamas prie kasrnetiniq atostogq laiko.

VIII skirsnis. I5skaitos i3 darbo ufmokesiio

60.I5skaitos gali buti darornos Siais atvejais :

60.1. grqLinti perduotoms ir darbuotojo nepanaudotoms pagal paskirt! darbdavio pinigq sumoms,

60.2. gr4i:ifii sutnotns, permoketoms del skaidiavimo klaidq; atlyginti Lalai,krxi1 darbuotojas del savo

kaltes padare darbdaviui;

60.3. i5ieSkoti atostoginiams uZ suteiktas atostogas, vir5ijant igyt4 teisg i visos trukmes ar dalies

kasmetines atostogas, darbo sutarti nutraukus darbuotojo iniciatyva be svarbiq prieZasdiq arba del

darbuotoj o kaltes darbdavio i niciatyva;

60.4. i5ie5kant nustatytas sumas pagal vykdomuosius dokumentus (vykdornieji raltai, i5duoti teismo

sprendimq, nuosprendZiq, nutarimq, nutardiq pagrindu; teisrno isakymai; institucijq ir pareigfinq



nutarimai administraciniq teises paZeidimq bylose; kiti institucrlq ir pareigunq sprendimai, kuriq

vykdym4 civilinio proceso tvarka nustato istatymai).

61. I5skaita padaroma ne veliau, kaip per vien4 menesi nuo tos dienos, kuri4 darbdavys suZinojo ar galejo

suZinoti apie atsiradusi i5skaitos pagrind4.

IX skirsnis. Ligos pa5alpos mokejimas

62. Ligos paSalpa mokama uZ pirm4sias dvi kalendorines ligos dienas, sutampandias su darbuotojo darbo

grafiku. Mokama ligos pa5alpa yru 100 procentq pa5alpos gavejo vidutinio uZdarbio, apskaidiuoto

Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatyta tvarka.

63. Pagrindas skirti ligos iSmok4 yra nedarbingumo paZymejimas, i5duotas pagal sveikatos apsaugos

ministro ir socialines apsaugos ir darbo ministro, tvirtinamas Elektroniniq nedarbingumo paZymejirnq

bei elektroniniq ne5tumo ir gimdymo atostogq paZymejimq i5davirno taisykles.

X skirsnis. Darbo uZmokestio mokdjimo terminai, tvarka

64. Darbo uZmokestis darbuotojui mokamas ne rediau, kaip du kartus (03-06 ir 15-18 menesio d.) per

menesi, o jei darbuotojas pra5o ra5tu - kart4 per menesi.

65. Uit darb4 per kalendorini menesi atsiskaitorna ne veliau negu per desirnt darbo dienq nuo jo pabaigos,

jeigu darbo teises normos ar darbo sutartis nenustato kitaip.

66. Darbo uZrnokestis mokamas tik pinigais, pervedant i darbuotojo nruodytq asmening s4skait4 banke.

67 . Darbo sutardiai pasibaigus, visos darbuotojo su darbo santykiais susijusios i5mokos i5mokamos, kai

nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju.

68. Ne rediau kaipkartq per menesi elektroniniu bfrdu darbuotojui pateikiarna informacija apie janr

apskaidiuotas, i5moketas ir iSskaidiuotas sumas ir apie darbo laiko trukmg.

69. Darbuotojui ra5ti5kai pra5ant, darbdavys i3duoda darbuotojui paLym4 apie darb4 Mokykloje.

PaZymoje nurodoma darbuotojo darbo funkcgos irlarbapareigos, kiek laiko jis dirbo, darbo uZmokesdio

dydis ir sumoketq mokesdir; bei valstybinio socialinio draudimo imokq dydis.

XI skirsnis. Darbo laiko apskaitos tvarkymas

70. Darbo laiko apskaita tvarkoma Mokyklos direktoriaus jsakymu patvirtintuose nustatytos formos

darbo laiko apskaitos Ziniara5diuose.

71. Darbuotojas, atsakingas uZ darbo laiko apskaitos Ziniara5diq pildym4, paskiriamas Mokyklos

direktoriaus isakymu.

72. ULpildyus ir atsakingo asmens pasiraSytus darbo laiko apskaitos ZiniaraSdius tvirtina Mokyklos

direktorius.

13



73. Patvirtinti darbo laiko apskaitos ZiniaraSdiai pateikiami Mokyklos vyresniajai buhalterei ne veliau

kaip paskuting einamojo menesio darbo dien4.

IV SKYRITTS

BATGIAMOSTOS NTIOSTATOS

74. Mokyklos darbuotojq darbo uZmokesdio dydis tikslinamas kiekvienais mokslo rnetais irl ar

pasikeitus teises aklams, atitinkamai 5i sistema perZiDrirna ne rediau kaip vien4 kart4 rnetuose arba

pasikeitus teises aktams.

75..Tvarka patvirtinta laikantis lydiq lygybes ir nediskriminavimo kitais pagrindais principq, ir

vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo ir

komisijq nariq atlygio uZ darb4 istatymu Nr. XIII-198, nauja redakcija 2022-A1-01.

76. Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys su Sia sistema yra supaZindinami per DVS ,,Kontora" ir privalo

laikytis joje nustatytq isipareigojimq bei atlikdami savo darbo funkcijas vadovautis Sioje sistemoje

nustagrtais principais.

77. Mokykla turi teisg i5 dalies arba visi5kai pakeisti 5i4 sistem4. Su pakeitirnais darbuotojai ir kiti

atsakingi asmenys supaZindinami pasira5ytinai.
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