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1' Kaisiadoriq r. Liei:marh4 mokyklos-darzelio ,,vaikystes dvaras,. (toliau - Mokykla)darbuotojq dalbo apmokejimo sistema (toliau- sisterna) reglamentuoja visq Mokyklos clarb*otojq darboapmokejirno tvarkq, detalizuoja pareigines algos pastoviosios dalies nustatymo kr.iterijus, darbouzmokesdio apskaidiavim4 esant nukrypimams nuo normalirl darbo s?lygq, atsiskaitymo su darbuotojaisterminus' nustato darbuotojq kategorijas pagal pareigybes, nurodo kiekvienos pareigybes apmokejirnoformas ir darbo uZmokesdio dydzius, papildomo up*ot e.1i.ro skyrimo pagrindus ir tvarkq,
2' sistema parengta vadovaujantis Lietuvos Respublit<os vatsiybes ir savivaldybiq istaigqdarbuotojq ir komisijq nariq darbo apmokejirno istatymu (toliau - DAI), patvirtintu 2017 m.sausio 17 d.Nr'XIII-198 (suvestine redakcija nuo 2021-09-01, Nr. xlII-2606), Lieiuvos Respublikos valstybes irsavivaldybiq fstaigq darbuotojil <larbo apmokejimo ir mokisijq nariq atlygio ui, darbqistatymo Nr. XIII-198 7 

'B'14 
straipsniq ir 5 prieclo pakeitimo istatymu Nr, XIV-44 7, patii*intu 2021m. birzelio 29 d,.,Lietuvos Respublikos Svietimo, kulturos ir sporro ministro 2021 m,liepos 9 d. isakymu Nr. SR-2944,Mokytojq' dirbandiq pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokyrno ir neformaliojo Bvietimo programas(isskyrus ikirnokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programas), darbo kr6vio sandaros nustatymotvarkos aprasu, patvirlintu Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2019-03-01

isakymu Nr'v-186, Mokytojq, dirbandiq pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformalio.ioSvietimo programas (isskyrus ikirnolryklinio ir priesmotcyt<linio ugdymo programas), veiklq mokyklosbendruomeuei aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos svietimo, mokslo ir sporto mi,istro 2019 m.kovo 1 d' isakymu Nr' v-184, Mokyklos darbo tvarkos taisyklemis ir yra suderintos su kitais Mokykloslokaliniais teises aktais' Darbo apmokejimo sistema derinama su Mokyklos darbo tarybair skelbiamamokyklos interneto svetainej e.

MoKYKLos DARBrotoJIT"ffiu*IU LycrAr rR GRupES,
PAREIGYBES APRASVTiIAT

3. Mokyklos darbuotojq pareigybes yra keturiq lygiq:

I L^ lygio * pareigybes, kurioms bfrtinas ne zemesnis kaip aukstasis issilavinimas:J'I'l' A1 lygio * pareigybes, kurioms butinas ne zemesnis kaip aukstasis universitetinisissilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jamprilygintu ilsilavinirnu;
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3.1.2. A2 lygio * pareigybes (tame tarpe mokytojq), kurioms butinas ne Zemesnis kaip aukstasis
universitetinis iSsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu i5silavinimu arba
auk5tasis koleginis ilsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsnip ar jam prilygintu
iSsilavinimu.

3.2. B lygio - pareigybes, kurioms bfltinas ne Zemesnis kaip auk5tesnysis issilavinimas, igytas
iki 2009 metq, ar specialusis vidurinis issilavinimas, igyti iki 1995 metq.

3.3. C lygio - pareigybes, kurioms butinas ne Zemesnis kaip vidurinis i3silavinimas ir (ar) igyta
profesine kvalifi kacij a.

3,4, D lygio - paroigybe$, kudoms notaikomi i5silavinimo ar profosines kvalifikacijos
reikalavimai.

4. Mokyklos darbuotojq pareigybes skirstomos i Sias grupes:
4.1. Mokyklos direktorius ir jo pavaduotojai, kuriq pareigybes priskiriamos A lygiui,

atsiZvelgiant i butin4 iSsilavinim4 toms pareigoms eiti.
4.2. Mokyklos specialistai, kuriq pareigybes priskiriamos A arba B lygiui, atsiZvelgiant i bfrtin4

i5silavinim4 torns pareigorns eiti.
4.3' Mokyklos kvalifikuoti darbuotojai, kuriq pareigybes priskiriamos C lygigi.
4.4. Mokyklos darbuotojai, kuriq pareigybes priskiriamos D lygiui (toliau - darbininkai),
5. Mokyklos direktorius tvirtina mokyklos darbuotojq pareigybiq apra5ymus, o mokyklos

direktoriaus pareigybes apra5ym4 tvirtina i pareigas priirnanti savininko teises ir pareigas igyvendilanti
institucija.

6, Mokyklos darbuotojo pareigybes apra5yme nurodoma:
6.1. pareigybes grupe (istaigos vadovas ir jo pavaduotojas, struktfrrinio padalinio vadovas,

specialistas, kvalifikuotas darbuotojas, darbininkas);
6.2. par eigybes pavadinimas;

6.3. pareigybes lygis (A, B, C,D);
6,4, specialDs reikalavimai, keiiami Sias pareigas einandiam darbuotojui (i5silavinimas, t, y.

studijq sritis ir layptis, kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesine kvalifikacija), darbo patirtis (profesine
darbo patirtis, vadovams ir jq pavaduotojams papildomai nurodoma vadovaujamo darbo patirtis (ei
tokios reikalaujama), profesine kvalifikacija (ei reikia) pageidaujarna kompiuterinio ra3ti,gumo
kvalifikacija, reikiamq teises aktq i5manymas, pageidatrjamas uZsienio kalbos mokejimo lygis);

6.5. pareigybei priskirtos funkcijos.

III SKYRIUS
DARBO UZNNOXBSTIS

7. Mokyklos darbuotojq darbo uZmokestj sudaro:
7.1. pareigine alga (menesine alga - pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis);
7.2. priemokos;
7.3. mokejimas uZ darb4 poilsio ir Svendiq dienomis, nakties bei virSvalandini dar.b4, budejirn4

ir esant nukrypimams nuo normaliq clarbo s4lygq;
7.4. premijos.
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pAREr GrNES AL G o s pAl; 3$I#r1H, DALrE s NUSTAT,MA*

8' Mokyklos darbuotojq pareigines algos pastovioji dalis nustatoma pareigiles algoskoeficientais' Pareigines algos koeficiento vieneias yla lygus pareigines algos baziniam dydziui.Pareigines algos pastovioji dalis apskaidiuojania atitinkamq pareigines algos koeficient4 dauginant iSpareigines algos bazinio dydZio.
9' Mokyklos darbuotojq pareigines algos pastoviosios dalies koeficientus darbo apmokejirno

tvarkos prieduose nurodytq koeficientq ribose nustato mokyklos dirsktorius, atsiivolgdamas i darbuotojrlprofesing darbo patirti, veiklos sudetingum4, mokyklos turimas darbo uzmokesdio fondo lesas.
10' Darbininkq pareigines algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios menesines algosdydZio.

1 i. Darbininkams pareigines argos kintamoji daris nenustatoma.
12' Esant pakankamai mokyklai skirtq darbo uimokesdio lesq, pareigines algos pastoviosios

dallies koeficientas gali btti didinamas A1 lygio pareigybems - 20 procentq (eigu pareigybes aprasyrneyra numatytas reikalavimas tureti magistro kvalifikacini laipsni).
13' Mokyklos darbuotojo pareigines algos pastovioji dalis sulygstama jo darbo sutartyje pagalDA] nuostatas ir mokyklos darbo apmokejirno sistem4.

MOKYTOJU, DIRBAmdnT PAGAL BENDRoJo IJGDvMo, NEF,6RMALI6J6 Surrruo
PROGRAMAS DARBO KRUVIO SANDARA

14' Mokytojrl, dirbandiq pagal bendrojo ugdymo neformaliojo svietimo programas darbo krfivio
sandaros nustatym4 reglamentltoja Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto mi,istro patvirtinta
tvarka' Darbo krfrvio sandaros nustatymas yra taikomas vienai mokytojo pareigybei (kai darbo laikonorma * 1512 valandq per mokslo metus).

15' Mokytojo darbo krfrvio sandar4 kiekvienais mokslo metais nustato ir tvirtina istaigosvadovas,,evirsydamas istaigai skirtq asignavirnq ugdymo reikmems.
16. Mokytojo darbo kr{ivio sandaroje nurodoma:
1 6. 1. kontaktinirl valandq skaidius;
r6'2' valandrl, skiriamtl ugdomajai veiklai planuoti, pasiruosti pamokomas, mokiniq mokymosipasiekimams veftinti, skaidius;
16'3' valandq, skiriarnq vadovauti klasei (grupei), skaidius (ei rnokytojas vaclovauja klasei(grupei);

l6'4' valandq, susijusiq su profesiniu tobulejimu ir veikla mokyklos bendruomenei, sqrasas irskaidius per mokslo metus, mokytojo vykdomos veiklos rnokyklos bendruomenei ir sutarti rczultalaipagal mokykloje sutartas veikras ir patvirtintQ forrn4 (5 priedas).

MOKYTOJU, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTV, MOKYKL95 DIREKT6RIAUSPAVADUOTOJU UGDYMUI PAREIGINtrS ALGOS FASTOVIOJI DALIS

l7' Mokytojtl ir pagalbos mokiniui specialistq pareigines aigos pastovioji dalis nustatoma pagalSios Sistemos 1 ir 2 priedus (parengti pagal DAI 5 prieaa suvestine redakcija (suvestine r.edakcija nuo
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2021-07'01 iki 2021-08-31, Nr. XIII-2606), atsiZvelgiant i pedagoginio darbo staLq, kvalifikacing
kategorij4 ir veiklos sudetingum4.

18. Mokytojq ir pagalbos mokiniui specialisttl pareigines algos kintamoji dalis nenustatoma,
19. Mokyklos direktoriaus pavaduotojq ugdymui ir skyriaus vedejo pareigines algos pastovioji

dalis nustatoma pagal Sisternos 3 priedq (parengta pagal DA[ 5 priedq), atsiZvelgiant i mokykloje
ugdomq mokiniq skaidiq, pedagoginio darbo staz4 ir veiklos sudetingum4.

20. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigines algos pastoviosios clalies koeficientas
nustatomas direktoriaus isakyrnu.

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UXTO IR BTNDRIESIEMS KLAUSIMAMS,
SPECIALISTU, KVALIF.IKUOTV DARBUOTOJU PAREIGINES 

_ _,

ALGOS PASTOVIOJI DALIS

21' Mokyklos direktoriaus pavacluotojo 0kio ir benclriesiems reikalams pareigines algos
pastovioji dalis nustatoma pagal Sios Sistemos 4 priedq, atsiZvelgiant i pareigybiq s4raSe nustatyt4
darbuotoiq pareigybiq skaidiq ir vadovaujamo darbo patirti, kuri apskaidiuojama surnuojant laikotarpius,
kai buvo vadovaujama imonems, istaigoms ir organizacijoms ir (ar) jq padaliniams. Nustatyta pareigine
alga (pastovioji dalis kartu su kintarn4ja dalimi) negali vir5yti praejusio ketvirdio biudZetines jstaigos
da|buotojq 5 vidutiniq pareiginiq algq (pastoviqjq daliq kartu su kintamosiomis dalimis) dydziq.

22' Mokyklos specialistq, kvalifikuottl darbuotojq pareigines algos pastovioji dalis nustatoma
pagal Sios Sistemos 4 priedq, atsiZvelgiant i pareigybes lygi ir profesinio darbo patirti, kuri
apskaidiuojarna sumuojant laikotatpius, kai buvo clirbamas analogiskas pareigybes apra5yme nustatytas
tarn tila'os profesijos ar specialybes darbas arba vykdytos analogist<os pareigybes apra5yme nustatytos
funkcijos.

23' Pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iS naujo pasikeitus darbuotojq
pareigybiq skaidiui, vadovaujamo darbo patirdiai ir (ar) profesinio dar.bo puiirriui ar nustadius, kad
mokyklos direktoriaus pavaduotojo 0kio reikalarns pareigine alga (pastovioji daiis kartu su kintam*ja
dalimi) virsija praejusio ketvirdio darbuotojrl 5 vidutinius pareiginiLl algq 1purtouiql.1 daliq kaftu s,
kintamosiomis dalimis) dydZius.

V SKYRIUS
PAREIGINES ALGOS KINTAMOSIOS DALIES MOKEJIMO

TVARKA IR SALYGOS

24' Mokyklos darbuotojq, iSskyrus darbininkus, mokytojtrs ir pagalbos mokiniui speoialistus,
praejusiq kalendoriniq metq pareigir:es algos kintamoji dalis nustatoma vadovaujantis DA| 9 straipsniu.

25' Pareigines algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praejusiq metq veiklos
vertinirno pagal darbuotojui nustatytas metines uZduotis, siektinus rezultatus ir jq vertinimo rodiklius.

26' Pareigines algos kintamoji dalis, atsizvelgiant ipraejusiq metq veiklos vertinim4, nustatoma
vieneriems metams. Praejusiq kalendoriniq metq veikla vertinama vadovaujantis DAI 14 straipsnio
nuostatomis.

27' Mokyklos darbuotojo pareigines algos kintarnoji daiis gali bfrti nustatyta priernimo i dar.b4
metu, atsiZvelgiant i darbuotojo profesing kvalifikacij4 ir jam keliamus uZdavinius, tadiau ne didesne
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kaip 20 procentq pareigines algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip iki to darbuotojo kasmetinio veiklos
vertinimo.

28' Konkredius pareiginds algos kintamosios dalies dydlius, iverrings mokyklos darbuotojrl
praejusiq rnetq veikl4 ir mokyklos turimas darbo uZmokesdio fondo le5as, pagal mokyklos darbo
uzmokesdio sistem4 isakymu nustato mokyklos direktorius,

VI SKYRIUS
MOKYKLOS DARBUOTOJV KASMETINES VEIKLOS VERTINIMAS

29' Mokyklos darbuotojq kasrnetinio veiklos vefiinimo tikslas * ivertinti mokyklos darbuotojq,
iSskyrus darbininkus, rnokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus, praejusiq kalendorinirl metq veikl4
pagal nustatytas metines uZduotis, siektinus rezultatus ir jq vertinimo rodiklius.

30' Direktoriaus pavaduotojo ugdymui praejusiq kalendoriniq metq veikla veftinama
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro patvirtintu svietimo istaigq vadovq, jq
pavaduotojrl ugdymui, ugdyrnq organizuojandiq skyriq vedejq veiklos ver-tinirno tvarkos aprasu. Kitq
mokyklos darbuotojq praeiusiq kalendoriniq rnetq veikla vertinama vadovaujantis Vyriausybes ar jos
igaliotos institucijos patvirtintu biudZetiniq istaigq darbuotojq veiklos vertinimo tvarkos apra5u.

31' Metines veiklos uZduotis, siektinus rezultatus ir jq verlinimo rodiklius mokyklos
darbuotojams nustato ir kasmetinq veiklq vertina tiesioginisiq vadovas.

32' Metines veiklos uZduotys, siektini rczultataiir jq vertinimo rodikliai mokyklos darb,otojui
nustatorni kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, o einamaisiais metais priimtarn mokyklos darbuotojui* per vienq menesi nuo priemirno i pareigas dienos. Jeigu priemus i pareigas darbuotoj4 iki einamqiq
kalendoriniq metq pabaigos lieka maZiau kaip 6 menesiai, tokiam darbuotojui metines uZduotys, siekti,i
rezultatai ir jq vertinimo rodikliai nustatomi kitiems metams iki kitq metq sausio 31 dienos, o
einamiesiems metams siektini rezultatai ir jq vertinirno rodikliai nenustatomi.

33' Prireikus nustatytos metines uZduotys, siektini rezultatai ir jq vertinimo rodikliai
einamaisiais metais gali buti vien4 kart4 pakeisti arba papildyti, bet ne veliau kaip iki liepos 1 dienos,

34' Mokyklos darbuotojo tiesioginis vadovas irlarba karlu su Mokyklos dar.bo tarybaiverti,qs
darbuotoj o praejusiq kalendoriniq mettl veikl4:

34'1' labai gerai, - teikia vertinimo iSvad4 mokyklos direktoriui su si0lymu nustatyti vieniems
metams pareigines algos kintamosios dalies dydi, ne maZesnf kaip 15 procentq pareigines algos
pastoviosios dalies ir gali teikti i5vad4 su sifilymu skirti premii4;

34'2' getai, * teikia vertinimo iSvad4 mokyklos direktoriui su si6lymu nustatyti vieniems
metams pareigines algos kintamosios dalies dydi ne mazesni kaip 10 procentq pareigines algospastoviosios dalies, ir gali teikti isvad4 su sifilym, skirli premii4;

34'3' patenkinamai, * teikia vertinimo i5vad4 mokyklos direktoriui su si6lymu vienus metus
nenustatyti pareigines algos kintamosios dalies dydZio;

34'4' nepatenkinamai - teikia vertinimo iSvad4 mokyklos direktoriui su sifilymu vieniems
metams nustatyti maiesnipareigines algos pastoviosios dalies koeficient4, tadiau ne mazesnl, negu Bios
sistemos 1-4 prieduose tai pareigybei pagalvadovaujamo darbo patirti ir (ar) profesinE darbo patirti armokykloje ugdomq mokiniq skaidiq ir (ar) pedagogini darbo stai4 nurnatyias minimalius pareigines
algos pastoviosios dalies koeficientas.
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35. Direktorius, gavEs i5 tiesioginirl vadovq darbuotojq ivertinimq per 10 darbo dienq priima
sprendim4 pritarti ar nepritarti mokyklos darbuotojo tiesioginio vadovo siiilymams de1 pareigines algos
kintamosios dalies nustatymo. Sis sprendimas galioja vienus metus. Jeigu mokyklos direktorius priima
motyvuot4 sprendim4 neigyvendinti sillymo ar veiklos vertinimo iSvados, darbuotojo iki vertinimo
buvusi teisine padetis nesikeidia.

36' Konkredius pareigirres algos kintamosios dalies dydZius, fvertings mokyklos turimas clarbo
uzmokesdio fondo le5as, isakymu nustato rnokyklos direktorius.

YII SKYRIUS
PRIEMOKV, PRAMIJU IR MATERIALINIV PASALPU MOKEJIMO

SALYGOS IR TVARKA

37. Pagal darbuotojo pra5ymq, atsiZvelgiant i pra5ymo pagristun4, darbr"rotojams gali buti
skiriamos priemokos uZ papildomq darbo krDvi, kai yra padiclejgs darbq mastas atliekant pareigybes
aprasyme nustatytas funkcijas nevir5ijant nustatytos darbo laiko tmkmes, ar uZ papildomq pareigq ar
uzduodiq, nenustatytq pareigybes aprasyme ir suformuluotq rastu, vykdym4.

38' Priemokos gali siekti iki 30 procentq pareigines algos pastoviosios dalies dydZio. priemokq
ir pareigines algos kintamosios dalies suma negali virsyti 60 procentq par.eigines algos pastoviosios
dallies dydZio.

39' Priemokos skiriamos direktoriaus isakymu, esant pakankamam mokyklos darbo uZmokesdio
fondui, ir mokamos iki nurodyto konkretaus termino, bet ne ilgiau kaip iki kalendoriniq metq pabaigos.

40' Pasikeitus aplinkybems, del kuriq priemoka buvo skirta, direktoriaus isakymu priemokos
dydis ir mokejimo terminas gali btti pakeistas ar priemokos nrokejimas iJ viso gali bflti nutrauktas,

41' Mokyklos darbuotojams ne daugiau kaip vien4 kart4 per metus clirektoriaus isakymu gali
bnti skiriamos premijos:

41.1. atlikus vienkartines ypad svarbias mokyklos veiklai uZduotis;
4l.2.labai gerai iverlinus darbuotojo praejusiq kalendoriniq metrl veikl4;
41'3 igijus teisg gauti socialinio draudimo senatves pensij4 ir darbuotojo iliciatyva nutraukus

darbo sutafii;

41.4 kitais darbdavio ir darbovietes lygmens kolektyvineje sutarlyje numatytais atvejais.
42' Ptem[a skiriama clirektoriaus isakymu ir negali virsyti darbuotojo pareigines algos

pastoviosios dalies dydzio ir mokyklai skirtq darbo uzrnokesdiui lesq.
43' Premija neskiriama darbuotojui, kuriam per paskutinius 12 menesiq paskirta drausmine

nuobauda.

44' Mokyklos darbuotojams, kuriq materialine bukle tapo sunki clel jq padiq ligos, seimos nariq
(sutuoktinio, vaiko (ivaikio), motinos (imotes), tevo (itevio), brolio (ibrolio), sesers (iseseres), taip pat
islaikytiniq, kuriq globeju ar rfrpintoju yra paskirtas darbuotojas, ligos ar mifties, stichines nelaimes ar
turto netekimo, jeigu yra darbuotojo rasytinis prasyrnas ir pateikti atitinkam4 aplinkybg patvirtinantys
dokumentai, gali bfiti skiriama iki vienos rninimaliosios menesines algos dydZio materialine pasalpa iS
mokyklai skirtq darbo uZmokesdiui le5q.
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45, Mirus mokyklos darbtrotojui, jo Seimos nariams i5 mokyklai skirtq darbo uimokesdiui leSq
gali bflti iSmokama iki vienos minimaliosios menesines algos dydZio materialine pasalpa, jeigu yra jo
Seimos nariq ralytinis pralymas ir pateikti mirties fakt4 patvi*inantys dokumentai.

46. Materialine pasalpa skiriama mokyklos direktoriaus isakymu.
47 ' Ui, darbq poilsio ir Svendiq dienomis, nakties bei vir5valandini darb4, budejim4 ir esant

ntrklypimams nuo normaliq darbo s4lygq darbuotojams mokama Lietuvos Respublikos darbo kodekso
nustatyta tvarka.

YIII SKYruUS
rSsxalros IS DARBo UzMoKaSdIo

48. ISskaitos i5 darbo uZmokesdio gali bilti daromos iiais atvejais:
48.1. grqLinti mokyklos perduotoms ir darbuotojo nepanaudotoms pagal,paskirlipinigq sumos;
48'2. grTi:inti sumoms, permoketoms del skaidiavimo kraidq;
48.3' atlyginti Lalai, kuri4 darbuotojas del savo kaltes padare mokyklai;
48.4. isielkoti atostoginiams uZ suteiktas atostogas, viriijandias igyt4 teisg i visos trukmes ar

dallies kasmetines atostogas, darbo sutarti nutraukus darbuotojo iniciatyva be svarbiq prieZasdiq arba del
darbuotojo kaltes darbdavio iniciatyva.

49. Direktoriaus nurodymas padaryti i5skait4 turi b0ti duodamas ne veliau kaip per vien4 menesi
nuo tos dienos, kuriq mokyklos direktorius suZinojo ar galejo suZinoti apie atsiradusi isskaitos pagrind4.

IX SKYRIUS
DARBO UZNNOXUSdTO INDEKSAVIMO TVARKA

50' Darbo uZmokesdio indeksavimas yra pajamq perskaidiavimas, siekiant visi5kai ar iS clalies
kompensuoti del vartotoiq kai,q padidejirno prarastas pajamas.

51' Indeksuojama mokyklos clarbininkq pareigines algos pastoviosios dalies dydis (rni,imali
rnenesio alga).

52' Konkretq indeksuoto darbo r"rZmokesdio Tri5ales tarybos teikimu nustato Lietuvos
Respublikos Vyriausybe, ivertinusi vidutinio darbo r.rZmokesdio ir nedarbo kitimo tendencijas Salyje,

X SKYRIUS
KASMETINIU ATOSTOGV APMOKEJIMAS

53' Kasmetiniq atostogtl laiktr darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo uZmokestis.
Laikotarpis, i5 kurio skaidiuojamas vidutinis darbo uZrnokestis ,yra3 paskutiniai kalendoriniai menesiai,
einantys pries t4 menesi, ui kuri (ar jo dali) mokamas vidritinis darbo uZmokestis.

54' Atostoginiai i5mokami ne veliau kaip paskuting darbo dien4 pries kasmetiniq atostogq
pradti4' Atostoginiai uz atostogq dali, virsijandi? dvidesimt darbo dienq (dirbama penkias darbo dienas
per savaitg) trukmg, darbuotojui mokami atostogq metu darbo uzmokesdio rnokejimo tvarka ir termi,ais.

55' Darbuotojo atskiru pra5ymu, suteikus kasrretines atostogas, atostoginiai mokarni iprastadarbo r"rZmokesdio mokejimo tvarka.
56' AtleidZiant darbuotojq, kuris atleidimo dienq turi nepanaudotq atostogQ, uZ nepanaudotas
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atostogas mokama kompensacij a.

57. Darbuotojams i3moketos premijos, priedai nera iprastine darbo uZmokesdio dalis, i5moketos
plemijos nera ihaukiamos apskaidiuojant vidutini darbo uimokesti. Skaidiuojant kompens acij. u*,
nepanaudotas atostogas, neiskaidiuojamos premijos, priedai, tai nera iprastine darbo uZmokesdio dalis.

XI SKYRIUS
LIGOS PASALPOS MOKEJIMAS

58' Ligos palalpa mokama uZ pirmqsias dvi kalendorines ligos dienas, sutampanpia$ $u
darbuotojo darbo grafiku. Mokama ligos paSalpa negali buti maZesne negu 62,06 procentai pa5alpos
gavejo vidutinio uZdarbio, apskaidiuoto Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatyta tvarka.

59. Pagrindas skirti ligos i5rnok4 yra neclarbingumo paZymejimas, iSduotas pagal sveikatos
apsaugos ministro ir socialines apsaugos ir darbo ministro tvirtinarnas Elektroniniq nedarbingumo
paZymejirnq bei elektroniniq nestumo ir gimdymo atostogq paZymejimq i5davimo taisykles.

XII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

00. Sioje Sistemoje neaptarti darbo uZmokesdio ir kitq su darbo santykiais susijusiq i5rnokil
mokejirno aspektai yra reglamentuojami Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir jo igyve,di,imq
reglamentuoj andiq poistatyminiq norminiq teises aktq.

6l.Mokyklos darbuotojq darbo uZmokesdio dydis tikslinamas kiekvienais rnokslo metais ir /ar
pasikeitus teises aktams, atitinkamai Sistema perZiirima ne rediau kaip vien4 kar14 metuose arba
pasikeitus teises aktams.

62, Sistema patvirtinta konsultuojantis su Mokyklos
nedislaiminavimo kitais pagrindais principq.

darto taryba,laikantis lydiq lygybes ir

43. Visi Mokyklos darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys su 5ia sistema yra supaZindinami
pasira5ytinai irlarba i5siundiant doktiment? darbuotojo el.pastu. Drabuotojai privalo laikytis joje
nustatytq ipareigojimq bei atlikdami savo darbo fuirkcijas vadovautis sistemoje nustatytais principais.

44. Mokyklos direktorius turi teisE i5 dalies arba visiSkai pakeisti 5i4 sistem4. Sg pakeitimais
darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys supaZindinami pasiraiytinai irlarba i5siundiant dokurnentq
darbuotojo el.pa5tu,

SUDERINTA
LauraZilionyte
Liezmarir4mokyklos-darzelio,,vaikystes dvaras,,
Darbo tarybos pirmininke
2A2l m. rugpjldio 26 d. Protokolo Nr. DT * )J
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KaiSiadoriq r, Liohmaiq mokyklos-darZelio

,Vaikyst0s dvara$', darbo apmok0jimo
sistomos I priedas

I SKYRIUS

M g5y:g-Ju, D r RBANdrg nnc aL BENDR O Jo u cDyM o rR NEr oRMALTO JOSVIETIMO PROGRAMAS, PARETGINES ALGos pAsrovlo$os DALTES
KOEFICIENTAI IR DARBO KRUYIO SANDARA

1' $iu** skyriuje nurodytq darbuotojq pareigines algos pastoviosios dalies koefioientai:

Kvalifikacine
kategorija

Pastoviosios dalies koefi cientai

, . 
pedagoginio darbo staZas (rqetais)

iki 2

nuo
daugiau
kaip 2
iki 5

l1llo
daugiau
kaip 5

iki 10

nuo
daugiau
kaip 10
tlfl 15

nuo
daugiau
kaip 15

iki 20

nuo
daugiau
kaip 20
iki25

daugiau
kwp 25

Nesuteik tos kvalifi kacines kategoriios
Mokytojas 6,91 6,94 7,0 7,13 7,35 7,38 7,42

Suteiktos kvalifikacines kategorijos
Mokytoias 7.43 7 "44 7,45 7,49 7,51 7,54 7,59
Vyresnysis
mokytoias 7,6 7,63 7,67 7,97 8,01 8,05

Mokytojas
metodininkas 8,12 8,27 8,53 8,57 8,62
Mokytojas
ekspertas 9,24 9,39 9,63 9,67 9,71

2' Pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai del veiklos sudetingumo mokytojams:
2.1. didinami 1*15 procenrq:
2'1'1. dirbantiems bendrojo ugclymo mokyklose, kuriq klaseje (grupeje) ugdoma vienas ir

daugiau mokinirl, del igimtq ar igytq sutrikimq turindiq vidutiniq, clideliq ar labai dideliq specialiqjtl
ugdymosi poreikitl;

2'1'2, mokantiems rnokini, kuriam del ligos ar patologines bfrkles skirtas mokymas namuose:

n4 mokini visrl to paties mokytojo mo["mq?atykr],
iyrus tuos dalykus, kuriq mokinys del ligos gaii

i ar kurirl moko kiti
ialistai (pvz. anglq k., muzikos)

.mokinius visrl to patiesmotcyi@
\fru9 tuos dalykus, kuriq moliinys del ligos gaii
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istai (pvz. anglq k., muzikos) 2 7
2,5 ir daugiau 8

tris ir daugiau visq to paties mokytojo mokomrl
lalykq, i5skyrus tuos dalykus, kuriq mokinys del ligos
gali nesimokyti ar kuriq moko kiti
ryecialistai (pvz. anglq k., muzikos)

0,5 5

1 6
1,5 1

2 8

2,5 ir daugiau 9
2,l,2,1.trumpalaikiomokyrnonamuoseatvejupareiginei@

koeficientas didinamas tik tam laikotarpiui mokyklos direktoriaus jsakymu (aukldiau n,statytais
koeficientais);

2.1.3, mokantierns vien4 ir daugiau uZsieniediq ar Lietuvos Respublikos piliediq, atvykusiq
gyventi i Lietuvos Respublik4, nemokandiq valstybines kalbos, dvejus metus nuo mokinio rnokyrnosi
pradZios Lietuvos Respublikoje pagal bendrojo ugdymo program4;

2.2. gali bfiti didinami iki 20 procentq pagal kitus biudZetines istaigos darbo aprnokejiryro
sistemoje nustatytus kriterijus.

3' Jeigu mokytojo, dirbandio pagal bendrojo ugdymo, neforrnaliojo Svietimo programas (i5skyrus
ikimokyklinio ir prie5rnokyklinio ugclyrno programas), veikla atitinka du ir daugiau Sio priedo 2 punkte
nustatytq kriterijq, jo pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas didilamas 1e daugiau kaip 25
procentais' Pareigines algos pastoviosios dalies koeficientq clidinimo del veiklos sudetingumo kriterijai,
nurodyti Sio priedo 2 punkte, atsiZvelgiant i veiklos sudetingumo mast4, detalizuojami biudZetines
istaigos darbo apmokejimo sistemoje.

4. Mokytojq, dirbandiq pagal bendrojo ugclymo ir nefbrmaliojo Svietimo prograrnas (ilskyrus
ikinrokyklinio ir priesrnokyklinio ugdymo programas), darbo laikas per savaitg yra36 valandos.

5. Mokytojq, dirbandiq pagal bendrojo ugdymo ir neformaliojo Svietimo programas (iiskyrus
ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programas), darbo laik4 sudaro:

5.1' kontaktines valandos, skiriamos bendrojo ugdymo srities (dalyko), formalqji Svietim4
papildandio ugdymo programoms igyvendinti pagal ugdymo (mokyrno) planuose nurnatytas valandas,
neformaliojo Svietitro pl'ogramoms (i5skyrus ikirnokyklinio, priesmokyklilio ir formalqji 5vietim4
papildandio ugdyrno programas) - pagal programoje numatytas valandas, ir valandos ugdomajai veiklai
planuoti, pasiruo5ti pamokoms, rnokiniq mokymosi pasiekimams vertinti, vadovauti klasei (grupei):

5.1.1. valandos ugdornajai veiklai planuoti, pasiruo5ti pamokoms, mokiniq mokymosi
pasiekimams vertinti (procentas nuo kontaktiniq valandq) :

ilqtcaitant aWejus, k{ uSAV*
individualiai pagat neformaliojo Svietimo (i5skyius ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo) progiu*ur.

Programa, ugdymo, mokymo sritis,
dalykas

Mokytojams, kurig darbo
staZas iki 2 metu

Mokytojams, kuriq darbo
staZas 2 ir daugiau metu

mokiniq skaidius klaseje
(grupeie)

mokiniq skaidius klaseje
(grupeie)

ne
daugiau
kaip 11*

l2*20 2l ir
daugiau

ne

daugiau
kaip 1 1*

12-20 2l ir
daugiau

lradinis ugdymas (visi dalvkai) 70 75 80 50 55 60

5.1.2. valandos, skiriamos vadovauti klasei (grupei) p*. *okrlo *eius:
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Mokiniq skaidius klaseje (grupeje) ne daugiau
12-20

2l it
kaip 11 daugiau

Yalan0q, sKulamU vadovauti klasei (grupei), skaidius
mqkytojui per moks&r metus 152 180 210

5.2.valandos,susijusiossuprofesiniutobu1"jimu
priedas),

6. Veiklq, susijusiq su profesiniu tobulejimu, apra$4 tvirtina Svietimo, mokslo ir sporlo ministras,
atsiZvelgdarnas i socialiniq partneriq ir pedagogq rengimo centrq pasifllymus. Veiklq mokyklos
bettdruomeneje apra$4 tvirtina Svietimo, mokslo ir sporto ministras, atsiZvelgdamas i socialiniq partneriq
pasifllyrnus.

7. Mokytojo, dirbandio pagal bendrojo ugdymo ir neformaliojo Svietimo programas (i5skyrus
ikirnokyklinio ir prieBmokyklinio ugdymo programas), valandq skaidigs per mokslo metusr

8. Mokytojui, dirbaldiarn pagal bendrojo ugdymo programas, per metus skiriama ne daugiau kaip
888 kontaktines valandos privalomiems dalykams pagal bendruosius ugdymo pianus, kuriuos tvirtina
$vietimo, mokslo ir sporto ministras, mokyti; Siuo atveju ne maZiau kaip 355 valandos skiriamos
ugdomajai veiklai planuoti, pasiruo5ti pamokoms, mokiniq mokymosi pasiekimarns vertinti; ne maZiau
kaip 152 valandos gali brlti skiriamos vadovauti klasei (grupei),

9' Mokytojui fieigu jo pedagoginis darbo staZas iki 2 metq), dirbandiam pagal bendrojo ugdymo
programas, per metus skiriama ne daugiau kaip 756 kontaktines valandos, o dirbandiam pagal profesinio
mokymo ir neformaliojo Svietimo programas (i5skyrus ikimokyklinio ir priegnot<yt<tinio ugclymo
progtarnas) * ne daugiau kaip 924 kontaktines valandos.

10' Mokytojq, dirbandiq pagal bendrojo ugdyrno ir neformaliojo Svietimo programas (i5skyrus
ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdyrno programas), darbo laiko grafiko sudarymo bendr4sias
nuostatas tvirtina Svietimo, urokslo ir sporto ministras, suderings su socialines apsaugos ir darbo ministru.

11. Mokytojo, dirbandio pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo Svietimo
programas (iSskyrus ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programas), clarbo krflvio sandar4 pagal
dalykus, ugdymo ar mokymo sritis nustato biudZetines istaigos vadovas pagal Sio priedo 7 punkte
nustatytas valandas Svietirno, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

Pareigybe

Kontaktin6s valandos ir
valandos ugdomajai veiklai

planuoti, pasiruo$ti
pamokoms, mokiniq

mokymosi pasiekimams
vertinti, vadovauti klasei

(sruoei)

Valandos, susijusios
su profesiniu

tobulejimu ir veikla
mokyklos

bendruomeneje

I5 viso

512

Mokytojas (pedagoginis darbo staZas ilii
2 rnetq) Mokytojas
Vyresnysis mokytojas
Mokytojas metodininkas
Mokytojas ekspertas
(ppdaeoginis darbo staZas nuo 2 ruetu)

010-1 410 102*502
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-,yg5yloru' DIRBANerv ro"*lffiYi.LrNro uGDyMo pRocRAMA, rR
MDNrNro uGDyMo MoKyr0Iu, qry$IeryltcAr rKrMoKyKLrNrO ii iinlialpnrnSmoKYKLINro ucDYMo pnocnaMAs, rARET6TNES ALGos pAsrovrosros

DATIES KOETICIENTAI IR DARBO TNUVIO SANDARA

12' Siame skyriuje nurodytq darbuotojq pareigines algos pastoviosios dalies koefieientai:

Kvalifikacine
kategorija

Pastoviosios dalies koefi ciontai
pedagoginio darbo staZas (metais)

iki 2

nuo
daugiau

kaip 2 iki
5

11UO

daugiau
kaip 5

iki 10

nuo
daugiau
kaip l0
iki 15

fluo
daugiau
kaip 15

iki 20

nuo
daugiau
kaip 20
iki25

daugiau
kaip 25

esuteiktos kvalifikaci nes kategor, lios
Mokytojas 6,91 6,94 7,0 7,13 7,35 7,39 7,42

Suteiktos kvalifikacinos kategorij os
Mokytojas 7,43 7.44 7.45 7,49 7,51 7.54 7.59
Vyresnysis
mokytoias 7,6 7,63 7,67 7,97 8,01 8,05

Mokytojas
metodininkas 8,72 8,27 8,53 8,57 8,62

Mokytojas
ekspertas 9,24 9,39 9,63 9,67 9,71

13. Pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai del veiklos sudetingumo:
13'1' didinami 5*10 procentq mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ugdyrno program4,

ir meninio ugdymo mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ir (arba) priesmokyklinio ugdymo
programas:

13'1'1'jeigugrupejeugdomi2irdaugiaumokiniq,deligimtqarigytrlsutrikimrlturindiqviduriniq
specialiqiq ugdymosi poreikiq, ir (arba) 1*3 mokiniai, del igime * igyil sutrikimrl turintys dideliq ar
labai dideliq specialiqjq ugdymosi poreikiq;

13'l'2.jeigu grupeje ugdomas vienas ir claugiau uZsieniediq ar Lietuvos Respublikos piliediq,
atvykusirl gyventi i Lietuvos Respublik4, uernokandiq valstybines kalbos, dvejus metus nuo mokinio
(mokiniq) mokymosi pradZios Lietuvos Respublikoje;

13'2' didinami 5-20 procentq mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ugdyrno programq
jeigu grupeje ugdomi 4 ir daugiau mokiniq, del igirntq ar igytq sutrikimq turindiq dideliq ar labaidideliq
specialiqjq ugdymosi poreikiq;

l3'3' didinami 5-20 procentq meniuio ugdymo mokytojams, dirbantierns pagal ikimokyklinio ir
(arba) priesmokyklinio ugdymo programas jeigu grupeje ugdorni 4 ir daugiau mokiniq, del igimtq ar
igytq sutrikimq turindiq dideliq ar labai didelirl specialiqiq ugdymosi poreikiq;
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13.4. gali buti didinami iki 20 procentq mokytojams, dirbanliems pagal ikimokyklinio ugdymo
progl'amq, ir meninio ugdymo rnokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio i, (arba) prieSmottykiinio
ugdymo pr0gramas, pagallcitus biudietines istaigos darbo apmokejimo sistemoje nustatytus kriterijus.

14' Jeigu mokytojo, dirbandio pagal ikimokyklinio ugdymo progru*q, ir meninio ugdy*o
rnokytojq, dirbandiq pagal ikimokyklinio ir (arba) priedmokyklinio ugdymo p.ogrr,rus, veikla atiti,ka
du ir daugiau sio priedo 13 punkte nustatytr; kriterijq, jq pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas
didinamas ne daugiau kaip 25 procentais, Pareigines algos pastoviosios dalies koeficientq didinimo del
veiklos sudetingumo kriterijai, nurodyti 5io priedo 13 punkte, atsiZvelgiant i veiklos sudetingumo mast?,
detalizuojami biudzetinOs istaigos darbo apmokoj imo sistemoj e

15' Mokytojq, dirbandigpagal ikimokyklinio ugdymo program4 darbo laikas per savaitg yta36
valandos, is jq 33 valandos per savaitE skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 3 valandos r
netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti,
bendradarbiauti su mokytojais, tevais (globejais) ugdymo klausirnais ir kt.).

16' Meninio ugdymo mokytojq, dirbandiq pagal ikimokyklinio ir (arba) priesmokyklinio ugd5rmo
programas, darbo laikas per savaitg yra26 valandos, i5 jq 24 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su
mokiniais, 2 valandos * netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentams,
susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytdais, tevais (globejais) ugdymo klausimais ir
kt.),

III SKYRIUS
MOKYTOJU' DIRBANCTV racal PRTESMoKvKLINIo ucDyMo pRocR/^lvIA,

PAREIGINES ar,cos PAsrovloslos DALIEs KoEFICIENTAT rR DARBS KRfluo
SANDARA

18. $iame skyriuje nurodytq darbuotojq pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai:

Kvalifikacine
kategorija

Pastoviosios dalies koefi cienta

. .,pedagogiqio darbo staZas (mglais)

iki 2

nuo
daugiau
kaip2
iki s

nuo
daugiau
kaip 5
iki 10

nuo
daugiau
kaip 10
iki ls

nuo
daugiau
kaip 15
iki 20

nuo
daugiau
kwp 20
iki 2s

daugiau
kaip 25

Nesuteiktos kvalifikacines kategoriios
Mokytojas 6,91 6,94 '70

. )v 7,r3 7,35 7,38 7,42
Suteiktos kval ifikacines kategorij os

Mokytoias 7 "43 7,44 '1.45 7.49 7,51. 7,54 7,59
Vyresnysis
mokytoias 7,6 7,63 7,67 7,97 8,01 8,05
Mokytojas
metodininkas 8,12 8,27 8,53 8,57 8,62
Mokytojas
ekspertas 9,24 9,39 9,63 9,67 9,7r



19. Paleigines algos pastoviosios daiies koeficientai del veiklos
dirbantiems pagal prie5rnokyklinio ugdymo program?:

19.1, didinami 5-10 procentu:

L4

sudetingumo mokytojams,

19.1'1' kuriq grupeje ugdomi 2 ir daugiau mokiniq, del igimtq ar igytt4 sutrikirnq turindiq
vidntinius specialiuosius ugdymosi poreikius, ir (arba) l*3 mokiniai, turintys dideliq ar labai dideliq
specialiqjq ugdymosi poreikiq;

19,1,2, ugdantiems vien4 ir daugiau uZsieniediq ar Lietuvos Respublikos piliediq, atvykusiq
gyventi i Lietuvos Respublikq, nemokandiq valstybines kalbos, dvejus metus nuo mokinio mokymosi
pradZios Lietuvos Rospublikojo;

19,2. didinami 5*20 procenrq:

19.2.1. mokantiems mokinius, kuriems del ligos ar patologines blkles skirtas mokymas namuose;
19,2.2. kuriq grupeje ugdomi 4 ir daugiau mokiniq, clel igimtq ar igytq sutrikirnq turindirl dideliq

ar labai dideliq specialiqjq ugdyrnosi poreikiq;
19.3' gali buti didinami iki 20 procentq pagal kitus biudZetines istaigos darbo apmokejimo

sistemoj e nustatytus kriterij us,

20. Jeigu mokytojo, dirbandio pagal prie5mokyklinio ugdymo program4, veikla atitinka du ir
daugiau Sio priedo 19 punkte nustatytq kriterijq, jo pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas
didinamas ne daugiau kaip 25 procentais. Pareigines algos pastoviosios dalies koeficientq didinimo del
veiklos sudetingumo kliterijai, nurodyti Sio priedo 19 punkte, atsiivelgiant i veiklos sudetingumo apirnti,
detalizuoj ami biudzetines istaigos darbo apmokej imo sistemoj e.

21. Mokytojq, dirbandiq pagal prie3mokyklinio ugdymo programq darbo laikas per savaitg yra36
valandos, iS jq 33 valandos skiriamos tiesioginiarn darbui su mokiniais, 3 valandos * netiesioginiam
darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, benclradarbiauti
su mokytojais, tevais (globejais) ugdymo ldausimais ir kt.).
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KaiSiadoriq r. Liehmari,4mokyklos-darZelio

,,Vaikystes dvaras', darbo aprnokejimo
sistemos 2 priedas

I SKYRIUS
jtpglsl_q{u p g_q{co G u, L o c olE p v, ruDE sro KoREKCTro s spE crAlrsruPAREIGINIV ALGV PAsTovIoSIoS DAiIEs KoETICIENTAI IR DARBo Ifitrvrb

SANDARA

1' Siame skyrruje nurodytq darbuotojq pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai:

Kvalifikaoine
kategorija

Pastoviosios dalies koefi cientai
pedagoeinio@

iki2
nuo

daugiau
kwp2
rlfl 5

nuo
daugiau
kaip 5
iki 10

nuo
daugiau
kaip 10

iki 15

nuo
daugiau
kaip 15

iki 20

nuo
daugiau
kaip 20
iki 2s

daugiau
kaip25

Nesuteiktor kvalifikac ines kategoriios
Specialusis
pedagogas,
logopedas,
judesio korekcijos
specialistas

6,91 6,94 7r0 7,73 7,35 7,38 7,42

Suteiktos kvalifi kacinds kategorijos
)peclalusls 

Ipcclagogas, | 7,43
Iogopedas I

7,44 7,45 7,49 7,51 7,54 | l,ss

Vyresnysis
specialusis
pedagogas,

vyresnysis
logopedas

7,6 7,63 7,67 7,97 8,01 8,05

Specialusis
pedagogas

metodininkas,
Iogopedas
metodininkas

8,12 8,27 8,53 8,57 8.62

Specialusis
pedagogas

ekspertas,
Iogopedas
ekspertas

9,24 9,39 9,63 9,67 9,71
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2' Judesio korekcijos specialistams, kuriems iskaitytos kvalifikacines kategorijos Svietirno,
mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai nustatomi
taikant pareiginds algos pastoviosios dalies koeficientus, uurodytus Bio priedo 1 p,nkte nustatytq
atitinkam4 kvalifikacing kategorii4 igijusiems darbuotojams.

3. Pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai del veiklos
pedagogams, logopedams ir judesio korekcijos specialistams:

sudetingumo specialiesiems

3.1. didinami 1-15 procentq dirbantiems bendrojo ugdymo rnokyklose ir istaigose, vykdaldiose
profesinio mokymo, neforrnaliojo Svietimo programas su vienu ir daugiau mokiniq, del igimtq ar igyttl
sutrikirnq turindiq dideliq ar labai dideliq spooialiqjq ugdymosiporeikiu;

3.2. didinami S*2A procentq:
3,2,1. teikiantiems specialiqiE pedagoging pagalb4 mokiniams, kuriems del ligos ar patologines

btkles skirtas mokyrnas namuose;
3'3. didinami 15*25 procentais, kai jie teikia specialiqj4 pedagoging pagalb4 ikimokyklinio

amZiaus vaikams, mokyklinio amZiaus vaikams ar (ir) ikirnokyklinio ugdymo mokyklose, bendrojo
ugdymo mokyklose, esandiose kitose gyvenamosiose vietovdse negu jq darboviete;

3,4. gali btti didinami iki 20 procentq pagal kitus biuclZetines istaigos darbo apmokeji*ro
sistemoj e nustatytus kriterijus.

4' Jeigu specialiojo pedagogo, logopedo, judesio korekcijos specialisto veikla atitinka du ir
daugiau sio priedo 3 punkte nustatytq kriterijq, jq pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas
didinamas ne daugiar-r kaip 25 procentais. Pareigines algos pastoviosios dalies koeficientq didinirno del
veiklos sudetingumo kriterijai, nurodyti Sio priedo 3 punkte, atsiZvelgiant i veiklos sudetingumo mast4,
detalizuoj ami biudzetines istai gos darbo apmokej imo sistemoj e.

5. Darbo laikas per savaitg:
5'1' specialiqiq pedagogq, logopedq, clirbandiq mokyklose, socialines globos jstaigose, skirtose

vaikams, sutrikusio vystymosi kfldikiq narnuose su ikimokyklinio ir priesmokyklinio amZiaus vaikais, -32 valandos, i5 jq 22 valandos skiriamos tiesioginiarn darbui su vaikais, mokiniais (vaikq, ,rokinirl
specialiesiems ugdymosi poreikiams ivertinti, specialiosioms pratyboms vesti), 10 valaldq
netiesioginiarn darbui su vaikais, mokiniais (veikloms planuoti ir joms pasirengti, dokgmentams rengti,
bendradarbiauti su mokytojais, kitais ugdyrno procese dalyvaujandiais asrnenimis, vaikq, mokiniq tevais
(globejais, rfipintojais) ugdymo ir (ar) ]vietirno pagalbos klausimais ir kita);

5'2' specialiqjq pedagogq, logopedq, dirbandiq mokyklose, socialines globos istaigose, skirtose
vaikams, su mokyklinio amZiaus vaikais, -28 valandos, i5 jq 18 valandq skiriarna tiesiogi,iam darbui su
vaikais, mokiniais (vaikq, mokiniq specialiesiems ugdymosi poreikiams ivertinti, specialiosioms
pratyboms vesti), 10 valandq - netiesioginiam darbui su vaikais, rrokiniais (veikloms planuoti ir joms
pasirengti, dokumentams rengti, bendradarbiauti su mokytojais, kitais ugdymo procese dalyvaujandiais
asmenimis, vaikq, mokinirl tevais (globejais, rflpintojais) ugdymo ir (ar) lvietirno pagalbos klausimais ir
kita);

5'3. judesio korekcijos specialistq, dirbandiq mokyklose, - 36 valandos, iS jq 24 valaldos
skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais (luclesio ir padeties korekcijos uZsiemimams vesti).
12valandt4 * netiesioginiam darbui su mokiniais (veikloms planuoti ir joms pasirelgti, dokumentams
rengti, bendradarbiauti su mokytoiais, kitais ugclymo procese dalyvaujandiais asmenimis, mokiniq tevais
(globejais, rupintojais) ugclymo ir (ar) svietirno pagalbos klausimais ir kita),
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II SKYRIUS

PsICHotoGV, SOCIATINIV PEDAGOGV PAR0IGINIU AtcU PAST9yIO$ISS DALIES
., KoET'ICIENTAI IR DARBo xntlvlo sANDARA

6. $iame skyriuje nurodytq darbuotojq pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai:

Kvalifikacine
kategorija

Pastoviosios dalies koeficientai

, pedagogirdo darbq sJaZas (meta )

iki2

nuo

daugiau
kaip 2
lkr 5

nuo

daugiau
kaip 5
iki l0

nuo

daugiau
kaip 10

iki 15

nuo

daugiau
Kalp I)
iki 20

nuo
daugiau
kaip 20
iki2s

daugiau
kaip25

{esuteiktor kvalifikac: nes kategor{os
Logopedas,,
sooialinis
pedagosas

6,91 6,94 7,0 7,1.3 7,35 7,38 7,42

Suteiktos kvalifi kacines kategorij os
Logopedas, 

Isocialinis I l,+l
pedagogas 

I

7,44 7,45 7,49 7,51 7,54 | 7,59

Vyresnysis
logopedas,
vyresnysis
socialinis
pedagogas

7,6 7,63 7,67 7,97 8,01 8,05

Logopedas
metodininkas,
socialinis
pedagogas
metodininkas

8,12 8,27 8,53 8,57 8,62

Logopedas
ekspertas,
socialinis
pedagogas

ekspertas

9,24 9,39 9,63 9,67 9,71

7. Pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai del veiklos sudetingumo:
7. l. socialiniams pedagogarns, psichologams:
7 'I '1' didinami 1-15 procentq dirbantiems bendrojo ugdymo rnokyklose ir istaigose, r,ykdaldiose

neformaliojo Svietimo programas, su vienu ir daugiau mokiniq, del igimtq ar igytq sutrikimq turindiq
dideliq ar labai dideliq specialiqjq ugdymosi poreikiq;

7 '2' gali bfrti didinami iki 20 procentq Siame skyriuje nurodytiems darbuotojams pagal kit,s
biudZetines istaigos darbo apmoke.i imo sistemoj e nustatytus kriterij us,

B' Mokyklose (i5skyrus auk5tqsias rnokyklas) dirbandiq psichologq, socialiniq pedagogq ciarbo
laikas per savaitq yra 36 valandos. Ne daugiau kaip 60 procentq siq darbuotojq darbo laiko skiriarna



1B

tiesioginiam darbui su Svietimo pagalbos gavejais (vaikq, mokiniq svietimo pagalbos ir (arba)
specialiesiems ugdymosi poreikiams ivertinti, konsultuoti Svietimo puguibo, gavejus (vaikus, mokinius,
jq tevus (globejus, rfipintojus), taip pat Lietuvos Respublikos Ivietimo istatymo ill ,truiprnio 4 dalyje
nustatytais atvejais * mokytojus ir kitus Svietimo istaigos darbuotojus), vestijiems uZsiemimus), o kita
jq darbo laiko dalis skiriama netiesioginiam darbui su Svietimo pagalbos gore;ui, (veikloms planuoti ir
joms pasirengti, dokumentams rengti, bendradarbiauti su mokytojais, vaikq, mokiniq tevais (globejais,
r[pintojais), kitais asmenimis ugdymo ir (arba) Svietimo pagalbos klausimais ir kita).
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KaiSiadoriq r. Liehmariqmolryklos-darZelio
,,Vaikystes dvaras,, darbo apmokejimo
sistemos 3 priedas

I SKYRIUS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI

PAREIGINES ALGOS PASTOVIOJI DALIS

1' Pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai del veiklos sudetipgumo:
1. 1. didinami 5*10 procentq:
1'1'f ikimokyklinio ugdymo mokyklrl, bendrojo ugdymo mokyklq pavaduotojams ugdymui,

atsakingiems uZ rnokiniq, turinditl specialiqiq ugdymosi poreikiq, ugclymo organizavim4, jeigu siose
istaigose ugdoma (rnokoma) l0 ir daugiau mokiniq, del igimtq ar igytq sutrikimq turindiq dideliq ar labai
dideliq specialiqjrl ugdymosi poreikiq;

1' 1 '2' rnokyklq vadovams ir jq pavaduotojams ugdymui, jeigu mokykloje ugdoma (mokoma) 10
ar daugiau uzsieniediq ar Lietuvos Respublikos piliediq, atvykusiq gyventi i Lietuvos Respr,rblik4,
nemokandiq valstybines kalbos, dvejus metus nuo rnokinio mokymosi pagal be,drojo ugdymo irprofesi,io mokymo programas pradzios Lietuvos Respublikoj e;

I '2' gali briti didinami iki 20 procentq rnokyklq vadovq pavaduotojams lrgdymui pagal kit,s
biudzetines istai gos darbo apmokej imo sistemoj e nustatytus kliterij us,

2' Jeigu rnokyklos vadovo pavaduotojo ugdymui veikla atitinka du ir daugiau Bio priedo I pulkte
nustatytq kriterijq, jo pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas didilamas ne daugiau kaip 25
procentais' Pareigines algos pastoviosios dalies koeficientq clidinimo del veiklos sudetingumo kriterijai,
nurodyti sio priedo 1 punkte, atsiZvelgiant i veiklos sudetingumo mast4, detalizuojami bi,dZeti,es
istaigos darbo aprnokejimo sistemoj e,

3' Bendrojo ugdymo, ikirnokyklinio ugdymo rnokyklq vadovtl pavaduotojq ugdymui pareigines
algos pastoviosios dalies koeficientai nustatomi atsiZvelgiant i mokiniq skaidiq einamqjq metq rugsejo idien4' vidutinis metinis mokiniq skaidius apskaidiuojamas sudejus praejusiq mokslo metq kiekvieno
menesio vidutini mokiniq skaidiq ir 5iq sumq padalijus i5 to laikotarpio minesiq, kuriais buvo mokiniq,
skaidiaus' Vidutinis menesinis mokiniq skaidius apskaidiuojamas sudejus kiekvienq dien4 buvusiq
mokiniq skaidiq ir $i bendrq skaidiq padalijus i5 menesio dienq, kuriomis buvo rnoki,iq, skaidiaus. imokiniq skaidiq iskaidiuojami tik tie mokiniai, kurie buvo mokomi,

Baziniais d

Mokiniq skaidius

Pastoviosios dalies koeficientai

lqbo stalas (metais

nuo daugiau kaip 10 iki 15

501 ir daugiau
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II SKYRIUS

MOKYKIV UGDYMA ORGANIZUOJANdIV sKYRIV vEDEJV pARTIcINEs ALGos
PASTOVIOSIOS D,dLIES KOET'ICIENTAI

9,7
q5

10

Pedagoginio darbo staZas

(metais)
iki 10

ryg qleiuu kaip t0 iki ts
gqlgiau kaip 15

4' Pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai del veiklos sudetingumo:
4.1. didinami 5-10 procentq:
4'1'f ikimokyklinio ugdymo mokykhl, bendrojo ugdymo mokyklq ugdym4 organizuojandiq

skyriq vedejams, atsakingiems uz mokiniq, turindiq specialiqjq ugdymosi poreikiq, ugdymo
organizavimq, arba jeigu skyrir"rje ugdotna (mokoma) 5 ir daugiau mokiniq, del igirntq ar igytq sutrikimq
turindiq dideliq ar labai dideliq speciariqiq ugdy,rosi poreikiq;

4'l'2' mokyklrl ugdym4 organiztrojandiq skyriq vedejams, jeigtr skyriuje ugdoma (mokoma) 5 ar
daugiau uzsieniedirl ar Lietuvos Respublikos piliediq, atvykusiq gyuenti i Lietuvos Respublik4,
nemokandiq valstybines kalbos, dvejus metus nuo mokinio mokyrnosi pagal be,drojo ugdymo ir
profesinio mokymo programas pradzios Lietuvos Respublikoj e;

4'2' gali bflti didinami iki 20 procentq ugdym4 organizuojandiq skyriq vedejams pagal kitus
biudzetines istaigos darbo apmokej imo sistemoj e nustatytus kriterij us.

5' Jeigu mokyklq ugdym4 organizuojandiq skyriq vedejq veikla atitinka du ir daugiau sio priedo
4 punkte nustatytq kriterijq, jq pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau
kaip 25 procentais. Pareigines algos pastoviosios dalies koeficientq didinimo del 

'eiklos 
sudetingumo

kriterijai, nurodyti sio priedo 4 punkte, atsizvelgiant i veiklos sudetingumo mast*, detalizuojarni
biudZetines istaigos darbo apmokej imo sistemoj e
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Kai5iadoriq r, ZieZmariq mokyklos-darZelio
,,Vaikyst6s dvaras,, darbo- apmokdjimo
sistemos 4 priedas

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UTTO REIKALAMS, SPECIALISTU IRKVALIrIKuoru DARBUOTOJU PAREIGTNTs llc os pAsrovoJr DALrS

DIREKT oRTAUS lAy-$puo r orf;fiIff Yi ***rRrE srrMs KLA usrMAMs
PASTOVIOSIOS DATIES KOEFICIENTAI

Valstybes
savivaldybirl
istaigq grupe

tgrupe (201
laugiau
rareigybiq)

tr

Vadovaujamo darbo
patirtis (metais)

ygis A

vadovq vadovu pavaduotoiu

iki s 7,1*14,1 6,4-12,7

6,5*13

6,6-13,6

6,2*12,3

63-1r!
6,4-12J

6*11,9.

6,7*12,2

6,2-12,3

nuo daugiaukaip 5 iki l0 7,2*74,5

daugiau kaip 10 7,3*14,9

II grupe (51*
200

pareigybiq)

lKl 5 6,8-13,7

nuo daugiau kaip 5 iki l0 6,9*13,9

daugiau kaip l0 7-14,1

III grupe (50 ir
maZiau
pareigybiq)

lKl5 6,5-13,3

nuo daugiau kaip 5 iki 10 6,6*13,5

daugiau kaip 10 6,7*13,7

veiklqKVALIF'IKUorv DARruorg1[S{fr&ts ar,cos pAsrovrosros DALras
KOEFICIENTAI

gybes lygis

Pastoviosios dalies koefi cientai
p-rofe.sinio darbo patirtis (metais)

daugiau kaip l0

4,2*5,9 4,51,9
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Kai5iadoriq r, /,iehmariymokyklos-darZelio

,,Vaiky$Os dvaras,, darbo apmokejimo
sisternos 5 priedas

I SKYRIUS
1' valandos, susijusios su profesiniu tobulejimu ir veikla mokyklos bendruomeneje (102 val.);

Metinis
val, sk.

Profesinis tobul0

30 val.
(5 d.x6 val,)

Veikla m bendruomenei

2' valandos, skirtos veiklours,rot yn#f*r#:Hrei, kurios gali buti sulygstamos su mokytojuindividualiai (iki 400 vat.):

10

Veiklq pavadinimai Kor:kredios veiklos

Dalyvavimas istaigos, kaip 
-

besimokandios organiracij os
ir tarpinstitucinio
bendradarbiavimo veiklo se

* ugdomqjq veiklq steUO3imasE aptariffi

ines veiklos
*daliiirnasis irtimi dalykinese (metodinese

fesines veiklos isivertinimas*kitq pedagogin
atlikimas. ir oan.

Dalyvavimas nefonnaliojo
suaugusiqjq Svietimo veiklose
bendrqjq ir speeialiqjq
kompetencijq gilinimas
saviSvietos bfldu

serninaruose,

konferencijose,

trumpalaikese ar ilgalaikese stazuotese, projektuose ir kt.

neformalaus Svietimo pro gramose,

Mokytojrl veitita
reglamentuojandiq
dokumentq analize

Lietuvos Respublikos Sviet

isakymai;
Kai5iadoriq raj ono savivardybes administracij os svietimo,
kultfrros ir sporto skyriaus isakyrnai;
Lietuv,gs Respublikos darbo kodeksas irk t.

Valandos darbui su mokiniq
tevais

Tevq konsultavirras, info.rna@

susirir:kimai
Atv dienos
Individuatos pokalbiai su i@
paZanga ir pasiekimai)

Valandos mokyklos veililos
planavimui ir tobulinimui

Dalyvavimas Mokytoiq @
Darbas ir komisii

6

4

Veiklq pavadinimas Konkredios veiklos

6

5

12

4
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1.1. dalyvavimtqffi
grupems ar komisijoms, jq veiklos
administravimas ffi koordinavimas;

l ljTtesinio plano p
Veiklos plgo projekto rengirno darbo grupO

]{g{,yfo plryo projekto rengimo darbo srupe
Vie5qjq pirkimq komisija
Veiklos kokybes isivertinimo darbo grupe
Kitos mokyklos veiklq, renginiq organizavimo
darbo grupes

Iki 20 val.

1 .2. daly v avimas rnokyklos savivaldos
veikloje ir I ar savivaldos veiklos
administravimas

Mokyklos taryba
Pedagogq atestacine komisija
Vaiko geroygs komisija
Kita

Iki 20 val.

Iki 40 val,

1.r. moKyKlos renglnlq ar tiksliniq
edukaciniq veiklq organizavirnas i;
dalyvavimas jose

Respublikines folkloro sffi
pavasariso' organizavimas
Projekto ,,Vanduooo ir ,,Zerne * m0sq planeta,,
veiklq planavimas ir vykdymas
Kiti renginiai, edukacines veiklos (vadovauj antis
Mokyklos veiklos ir updvmo nlnnqis\1.4. mokyklos infoun.ocirlq

teclurologijrl diegimo ir taikymo
ugdyrno plocese, soeialiniq tinklq
grupitl yeiklos koordinavimas

P*b_u. su interaktyviomis lentomis, planletemii
koordinavimas prielmokykliniamr ugdy.r, Iki 20 val,

mo turinio lbrn avimo veiklos:

4 val,

20 val.

2.1. bendrq dalyko ar ugdymo srities
veiklq koordinavimas ir dalyvavimas
jose

Dalyvavimas metodinesr reililoselffikyffi
mokytojui"
Metodiniq priemoniq rengimas ir pristatymas ir
kt.

15 val,

20 val.

2..., moKyKtos ugdymo turiniui
jgyvendinti skirtq programq, dalyko
kurso ar dalyko modulio progru*q
rengirnas;

Tiriamqjq veiklq programq re,rgimas i,
igyvendinirnas;
Projekto,,Myliu Lietuv4 tdvyng,, (etnokultura,
istorinis paveldas, ,,Vanduooo ir ,,Zeme _ m0sq
planeta") veiklq, edukaciirl rengimas ir kt.

Iki 10

/..J. lrlokyklos projektq, skirtq
mokyklos ugdymo turiniui kurli i;
igyvendinti, rengimas ir jr+

igyvendinirnas;

Projektai:

,,Mokslo sriuba"
,,Sveikat4 tausojanti mokykla,,
,,Ir knyga fiiane auginaoo

,,M?ioii spartakiada" ir kt.2.4, dalyvavimas tarptatitirriuose,
nacionaliniuose ir / ar regioniniuose
projektuose ir (ar) jq igyvendinimas

s I HAM ugdymo igyvendinimas
Konkursai:
,,Keng[ra"
,,Olimpis"
,.Kings" ir kt.

10 val.

2.5, informaciniq kornunGcijos
technologij q taikymo ugdymo turinyj e,
skaitmeninio ugdymo turininio kUrimo
veikh+ koordinavimas

rKI tatt(ymas atskiruose destomuose dalykuoie
(anglq kalba, muzika, tikyba, fizinis ugdymas) 30 val.

2.6. 
_ 
edukaciniq erdviq, mot yn,osl

aplinkq, ugdyrno priemoniq kUrimas ir
prieZiflra

Kablnetu prieZifira Iki 20 val.
Stendtl.rengimas ordvese (GnOratural Iki 20 val
Mokiniq darbi) parodr;rganimm; Iki 15 val.
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3. Konsultavimo ir nrliiri*t l" ,'l iLt

1:1. " . . 
pedagoginiq --?ffim

didaktinis, dalykinis konsultavirnns 
" ' Mentoryste Iki 60 val.

3.2. t<vatin[ffi
programq rengirnas ir igyvendinimas
mokykloie.

rrogl'amos parengimas ir registravimas
Kai iadoriq $vietimo ir sporto paslaigq centro
neformalio i o Svietimo skvri ar r o rirlri "ti,.to fn,* o

Iki 20 val,

4. Verfininr_.- , _- _--...uv, vrNlrvr ]4vlIlIU vsll(l
a.L: brandos egzaminq, pagrindinio
ugd.ymo pasiekimq patikr.inimq,
nacionaliniq mokiniq 

- 
rnokymosi

pasiekimq patikrinimq ir kitu I

mokymosi pasiekimq patikrinimu 
I

vykdymas ir mokiniq- rezultatq 
Ivertinimas ' 
I

_%

NMMPP 2 kl. (skaitymas, ra5ymas, matematika)

NMMPP 4 kl, (skaitymas, ra5ymas, matematika,
pasaulio paZinimas)

6 val.

6 val.

4,2, mokyklos inicijuotrl mokinlr+
mokymosi pasiekimq patikrinimq
uZduodir+ rengimas

Lretuvrq kalbos ir _matematikos diagnosiiffi
kontroliniq darbq uZduodiq rengimas Iki 20 val.

4.3. mokytojq praktine, ueit tos ir./ a,
ugdymo proceso vefiinimas.

redagogo veiklos vertinirnas vykstant mokyioll
atestacijai

10 val.

ugqymgst poretkiams tenkinti skirtos edukeainAs rrod^-*ino,,^ir.

Iki 50 val,

30 val.

Iki 40 
"rl-

10 
"rl"

5:J. edukaciniq renginiq,Tonkurs6
olimpiadq, i5vykq organizavimas i;
lallrvavimas juose

(Lietuvos dvarai, vandens telkiniai ir-t<t.; 
i

I

skaityrng, ,,8[k saugus,, ir kt,) I

paZintiniq edukaciniq - t5yykq,
cifiLir-', i,. *,^iI-1,, ^--^--:--- |

Tiksliniq

5.2. olimpiadq, konkursinitf uZauoeill
rengimas ir mokiniu darbu vertinimas'
5.3. . mokiniq konsuttavimas*ffi
rengiantis olirnpiadoms, konkursams,
varZyboms ir pan.:
5.4..mokiniq ugdymo kado?i veiklq

6 flonrlno.I-*L:^-,:* vrmas

,'ni -k,n, r#j;[ J;;ilXrT,i
s parrneriais veiklos, apimandios bendrq
a ir jq igyvendinimq mokvkloje ar uI joi ribu

Iki 15 val,

5-


