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KAISIADoRTU R. i'rcLlr,llxlu MoKyKLos - DARZELTo ,,vArKysrES DvARAS*
DARBUOTOJU DARBO APMOKEJIMO SISTEMA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1' Lielnarivl rnokyklos - darZelio.,Vaikystes clvaras (toliaLr - Mokykla) darbuotojrl darbo
aprnokejirno tvarkos aprasas (toliau - Aprasas) nustato Mokyklos darbuotojq, dirbandiq pagal darbo
sutartis (toliau - darbLrotojai), darbo apmokejimo sistemE, pareigines algos pastoviosios dalies
nustatymo kriterijus, pareigines algos pastoviosios dalies koeficiento didinirno kriterijus, pareigines
algos kintamosios dalies mokejimo tvark4 ir s4lygas, priemokq ir premijq, materialiniq pasalpq
mokejimo tvark4 ir s4lygas, darbuotojq pareigybiq lygius ir grupes, taip pat kasmetin! veiklos
vertinim4.

2' Aprasas parengtas vadovaujantis 2017 m. sausio l7 d. Lietuvos Respublikos valstybes
ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejirno ir komisijq nariq atlygio uz darbq istatymu Nr.XIII-198 (toliau - fstatymas) bei |statymo pakeitirnais.

3. Pagrindines siame tvarkos aprase vartojamos s4vokos:

3'l' darbuotojas - aslnuo, dirbantis Mokykloje pagal su juo sudarytq darbo sutartj;
3'2' mokytojas - aslrluo, ugdantis mokinius pagal forrnaliojo arba neformaliojo Svietimo

programas;

3'3' pedagogas - asmuo, ig,jEs aukstqii (aukstesn[ji , igytliki 2009 metq, arba specialqj!
vidurini, igytq iki 1995 metq) issiravinim4 ir pedagogo kvarifrkaciiq;

3'4' sud6tingas darbas - darbas su vaikais, kurie turi specialiqjq poreikiq, arba
nurodytas LR valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo istatymo Nr. XIII-l9B
5 priede.

3'5' darbo uZmokestis - pareigine alga (rnenesine alga - pastovioji ir kintamoji dalys arbapastovioji dalis), priemokos, premijos, mokejirnas uLdarbqpoilsio ir Svendiq dienomis, nakties bei
virsvalandziq darb4, budejim4 ir esant nukrypimams nuo normaliq darbo s4rygq;

3'6' pareigind alga - pagal Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigqdarbuotojq darbo apmokejimo ir komisijq nariq arlygio uz darb4lstatymu Nr. XIII-19g patvirtinrus
koeficientq dydZius Mokyklos direktoriaus nustatyta darbo uzmokesdio pastovioji dalis, mokama
darbuotojui uz darbq pagal darbo sutarti, irkintamojiclalis, kuri nustatomapagal praejusiqmetq veiklos
vertinirn4 arba priernirno i darb4 rrretu, atsizvelgiant i clarbuotojo prof'esing kvalifikacij4 ir jarn keliarnus
uZdavinius.



3'7' priemoka - skiriama uL papildom4 darbo kruvj, kai yra padidejgs darbq rnastas
atliekant pareigybes apra5yme nenustatytas funkcijas nevir5ijant nustatytos darbo laiko trukm6s, ar
uZ papildomq pareigybiq ar uZduodiq, nenustatytq pareigybes aprasyme ir suformuotq raStu, vykdyrnq
gali siekti iki 30 procentq pareigines algos pastoviosios dalies dydi,io. priemokq ir pareigines algos
kintamosios dalies suma negali vir5yti 60 procentq pareigines algos pastoviosios dalies dyd1io;

3.8. premija - skiriama darbuotojams, nevir5ijant Mokyklos darbo uZrnokesdiui skirtq
leSq:

3.8.1. atlikus vienkaftines ypad svarbias istaigos veiklai uzduotis.
3.8'2. iverlinus labai gerai mokyklos darbuotojo praejusiq kalendoriniq metq veikl4.
3'8'3. igijus teisg gauti socialinio draudirno senatves pensU4 ir darbuotojo iniciatyva

nutraukus darbo sutarti.
3.9' materialind pa5alpa - tai finansine parama darbuotojui (ar jo Seimai), skiriarna

darbuotojui, kuriq materialine b[kle tapo sunl<i deljq padiq ligos, arlimqjq girninaidiq, sutuoktinio,
paftnerio, sugyventinio, jo tevq, vaikq (jvaikiq), broliq (ibroliq) ir seserq (jseseriq), taip pat
iSlaikytiniq, kuriq globejais ar rtipintojais istatymq nustatyta tvarka yra paskirti biudZetines !staigos
darbuotojai, ligos ar mirties, stichines nelaimes ar tufto netekimo.

4. Darbuotojo valandinis atlygis arba mdnesine alga negali buti maZesni uZ Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nustatytus rninimalqjf valandinj atlygi ir rninimaliqj4 menesing alg4.

5' Ne visas darbo laikas (ne visa darbo diena arba savaite) apmokamas proporcingai
dirbtam laikui.

6, Kiekvienoje darbo sutartyje sulygstama del pareigybes pavadinimo, pareigybes lygio,
taikomo pastoviosios pareigines algos dalies dydZio, darbo reZirno ir darbo laiko normos, pareigybes
apra5yme nustatytq funkcijq ir papildomq funkcijq vykdymo.

7. Informacijq apie darbuotojus, t. y. jq iSsilavinim4, darbo staZ4, kvalifikacing kategorijq
ir kitus duomenis, renka ir tvarko Mokyklos sekretorius, registrq tvarkytojas.

8. Su Siuo Apra5u supaZindinarni visi Mokyklos darbuotojai pasira5ytinai.

II SKYRIUS
DARBO LAIKO APSKAITA

9' Darbo uZrnokestis apsl<aidiuojamas remiantis tinkamai pagal Mokyklos direktoriaus
nustatyt4 tvark4 uZpildytais ir KaiSiadoriq rajono Svietimo ir sporto paslaugq centro Centralizuotos
biudZetiniq istaigq buhalterines apskaitos skyriui pateiktais darbo laiko apskaitos Ziniara5diais.
Pedagogq darbo laiko apskaitos Ziniara5dius pildo Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
darbuotojq - Mokyklos direktoriaus pavaduotojas [kio ir bendriesiems reikalams. Darbo uZmokestis
mokamas pervedant i darbuotojo asmening sqskaitq.

10. Darbo raiko apskaitos Ziniarastis pildomas kiekvien4 dien4.
11. Pasibaigus mdnesiui, 5io menesio paskLrtirrg darbo dien4 uZpildyti ir atsakingq asmenLl

pasirasyti darbo laiko Ziniara5diai pateikiami KaiSiadoriq rajono Svietimo ir sporto paslaugq centro
Centralizuotos biudZetiniq istaigq buhalterines apskaitos skyriaus buhalteriui, skaidiuojandiam
darbuotojq darbo uZmokesti, kuris priimdamas darbo laiko apskaitos Ziniarasti, patikrina visq
rekvizitq uZpildymo teisingumq. Visi5kai ir teisingai !formintas darbo laiko apskaitos Ziniara5tis yra
pagrindas skaidiuoti darbuotojams priklausanti darbo uzmokestj.

12' Kiekvienq menesi darbo uZrnokestis darbuotojams skaidiuojarnas, atsiZvelgiant j
faktiSkai dirbt4 laik4.
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13. Mokyklos darbuotojq pareigybes yra keturiq lygiq:
13'1' A lygio - pareigybes, kurioms b[tinas ne Zemesnis kaip aukstasis issilavinimas;
l3'1'l' Al lygio - pareigybes, kurioms bDtinas ne Zemesnis kaip aukstasis universitetinis

issilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jamprilygintu iSsilavinimu;
13'l'2' 42 lygio - pareigybes, kurioms biitinas ne Zemesnis kaip aukstasis universitetinis

issilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu issilavinimu arba aukstasis
koleginis issilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu idsilavinimu;

13'2' B lygio - pareigybes, kurioms btitinas ne zemesnis kaip auk5ternyris i5silavinimas
ar specialusis vidurinis i5silavinimas, jgyti iki 1995 metq;

13.3. C lygio - pareigybes, kurioms b0tinas ne Zemesnis
(ar) igyta profesine kval ifi kacija;

kaip vidurinis i5silavinimas ir

13.4. D lygio - pareigybes, kurioms netaikomi issiravinimo
reikalavimai.

ar profesines kvalifikacijos

14' Mokyklos darbuotoiq pareigybes skirstomos ! sias grupes:
14'l' biudZetiniq istaigq vadovai irjq pavaduotojai, l<uriq pareigybes priskiriamos A (Al

ar A2) lygiui, atsizvelgiant i b[tinq issilavinimq toms pareigoms eiti;
14'2' specialistai, kuriq pareigybes priskiriamos A (Al ar A2) arba B lygiui, atsizvelgiant

i butin4 issilavinirnq toms pareigorns eiti; molgttojtl pareigybes pri.skirianro.s ,specialistq A2 lygio
Pareig,,bi4 grupei;

14.3. kvalifikuoti darbuotojai, kuriq pareigybes priskiriamos c lygiui;
14.4, darbuotojai' kuriq pareigybes priskiriamos D lygiui (toliau - darbininkai).

I 5, Prie vadovaujandiq darbuotojq priskiriarni direktoriaus pavaduotojai.

ry SKYRIUS
DARBUOTO4I PAREIGYBIV S,TRASAS IR DARBUOTOJU PAREIGYBIU

APRASYMAS

16' Mokyklos direktorius tvirtina darbuotojq pareigybiq s4ras4, naudodamasis Lietuvos
Respublikos ekonomikos ir inovacijq ministro patvirtintu Lietuvos profesijq klasifikatoriumi.

17' Mokytojq, dirbandiq pagal bendrojo ugdymo programas (isskyrus ikimokyklinio ir
priesmokyklinio ugdymo programas), pareigybiq skaidius Mokyklos darbuoiojq pareigybiq s4rase
nustatomas, atsiZvelgiant i :

17 'l' pagal atitinkamas ugdymo programas dirbandiq mokytojq kontaktiniq valandq
skaidiq per mokslo metus, kuris nustatomas pagal s4lyginiq klasiq (grupiq) skaidiq ir dyd!, kurie
nustatomi pagal Mokymo lesq apskaidiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos apras4, tvirtinam4
Lietuvos Respublikos vyriausybes, taip pat pagal biudzetines lstaigos savininko teises ir pareigas
igyvendinandios institucijos papildomai finansuojamq klasiq (grupiq) skaidiq;

17'2' vidutini kontaktiniq valandq, tenkandiq per mokslo metus vienai pareigybei, skaidiq,
kuris nustatomas pagal Mokymo lesq apskaidiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprase
nustatytas vidutiniq kontaktiniq valandq, tenkandiq per mokslo metus vienai pareigybei, normas pagal
sqlygini klases (grupes) dydi.

i8. Mokyklos direktorius tvirtina Mokvklos
pareigybiq apra5ymus.

darbuotojq pareigybiq s4raSe esandiq



V SKYRIUS
DARBo uZMoKEScro saxoana

19. Darbo uZmokesti sudaro:

19.1' pareigine alga (pastovioji dalis - pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis).
Mokytojq, pagalbos rnokiniui specialistq, rnokyklos darbininkq pareigines algos kintamoji dalis
nenustatoma;

19,2. priemokos;

19,3' mokejimas uZ darb4 poilsio ir Svendiq dienomis, nakties bei virsvalandinj darbq,
budejimE ir esant nukrypimams nuo normaliq darbo sqlygrl;

19.4. premijos.

VI SKYRIUS
PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS IR KINTAMOSIOS DALIES NUSTATYMAS

20. Mokyklos darbuotojq, iSskyrus darbininkq, pareigines algos pastovioji dalis
nustatoma pareigines algos koeficientais. Pareigines algos koeficiento vienetas yra lygus pareigines
algos baziniam dydZiui (pareigines algos bazinis dydis nustatomas fstatymu). pareigines algos
pastovioji dalis apskaidiuojarna atitinkarn4 pareigines algos koeficient4 dauginant iS pareigines algos
bazinio dydZio.

21. Mokyklos darbuotojq, iSskyrus darbininkus, pareigines algos pastovioji dalis
nustatoma, atsiZvelgiant j pareigybes lygj ir profesinio darbo patirti, kuri apskaidiuojama sumuojant
laikotarpius, kai buvo dirbarnas analogiSkas pareigybes apra5yme nustatytam tam tikros profesijos ar
specialybes darbas arba vykdytos analogi5kos pareigybes apra5yme nustatytoms funkcijos.

22. Darbininkq pareigines algos pastovioji dalis nustatoma minirnalios menesines algos

dydZio.

23' Mokyklos darbuotojo pareigirres algos pastoviosios dalies koeficientq pagal darbo
apmokejimo sistemoje numatytus kriterijus ir koeficientq dydZius nustato Mokyklos direktorius.

24. Mokyklos darbuotojo pareigines algos pastovioji dalis, nustatyta pagal fstatymo
nuostatas ir Mokyklos darbo apmokejimo sistem4, sulygstama darbo sutarlyje. pareigines algos
pastoviosios dalies koeficientas nustatomas i5 naujo pasikeitus darbuotojq pareigybiq skaidiui,
vadovaujamo darbo patirdiai ir (ar) profesinio darbo patirdiai, !gijus kvalifikacing kategorij4 ir (ar)
pasikeitus kvalifikacinei kategorijai (pagal biudZetines jstaigos darbo apmokejimo sistemoje
nustatyt4 tvark4) arba nustadius, kad Mokyklos direktoriaus ar jo pavaduotojo pareigine alga
(pastovioji dalis kartu su kintarn4ja dalimi) virSija praejusio ketvirdio biudZerines jstaigos darbuotojq 4
vidutinius pareiginiq algq (pastoviqiq dalig kartu su kintamosiomis dalimis) dydZius. pedagoginiq darbuotojq
pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas turi buti nustatomas i5 naujo pasikeitus rnokiniq skaidiui,
pedagoginio darbo staZui, kvalifikacinei kategorijai, veiklos sudetingumui arba nustadius, kad Mokyklos
direktorius ar jo pavaduotojo ugdyrnui pareigine alga (pastovioji dalis kaftu su kintarnqja dalirni) vir5ija
praejusio ketvirdio mokyklos darbuotojq 4 viclutinius pareiginiq algq (pastovir[q daliq kartu su
kintamosiomis dalimis) dydZius.

25. Mokytojq ir pagalbos rnokiniui specialistq pareigines algos pastovioji dalis
nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq jstaigq darbuotojq darbo
apmokejimo istatymo 5 priedq, atsiZvelgiant ! pedagoginio darbo sraZ4, kvalifikacing kategorij4 ir
veiklos sudetingum4.

26. Mokyklos direktoriaus, jo pavaduotojo ugdymui pareigines algos pastovioji dalis



nustatoma pagal Istatymo 5 pried4, atsizvelgiant j Mokykloje ugdomq mokiniq skaidiq, pedagoginio
darbo staZq, veiklos sudetingum4.

27. Mokytojq, pagalbos mokiniui specialistq kvalifikacines kategorijos, atsizvelgiant j
mokytojq, pagalbos mokiniui specialistq iSsilavinim4 irjq turimq kompetencijq, reikalingq profesinei
veiklai, visum4, nustatomos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. Mokytojams ir
pagalbos mokiniui specialistams, igijusierns vidurinj i5silavinim4, mokytojarns ir pagalbos mokiniui
specialistams, baigusiems profesinio mokyrno programq, jgijusiems vidurinj issilavinirn4 ir
kvalifikacijq, gali buti suteikiamos atitinkamai mokytojo, vyresniojo mokytojo, pagalbos mokiniui
specialisto ar vyresniojo pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacines kategorijos. Mokytojams ir
pagalbos mokiniui specialistams, igijusiems aukstgji (auk5tesn[jj , igytq iki 2009 metu, ar specialqi!
vidurini, igytq iki 1995 metq) i5silavinimq, gali buti suteikiamos atitinkamai mokytojo, vyresniojo
mokytojo, mokytojo metodininko, rnokytojo eksperlo ar pagalbos mokiniui specialisto, vyresniojo
pagalbos mokiniui specialisto, pagalbos rnokiniui specialisto metodininko, pagalbos mokiniui
specialisto eksperto kvalifikacines kategorijos. Mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams,
igijusiems auk5t4ji (auk5tesniji , igyt4 iki 2009 metq, ar specialqjj vidurin j, igytq iki 1995 rnetq)
iSsilavinim4 ir pedagogo kvalifikacij4, i5 karto suteikiama mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto
kvalifi kacine kategorija.

28. Pareigybiq, kurias atliekant darbas laikomas pedagoginiu ir lskaitomas j peclagoginio
darbo staZq, s4ra54 tvirtina svietimo, mokslo ir sporto ministras.

29' Mokytojq ir pagalbos mokiniLri specialistq pareigines algos kintarnoji dalis
nenustatoma.

30' Mokyklos darbuotojq, iSskyrus pedagogus, pareigines algos kintamosios dalies
nustatymas priklauso nuo praejusiq metq veiklos vertinirno pagal darbuotojui nustatytas metines
uZduotis, siektinus rezultatus ir jq vefiinimo rodiklius bei gebejimus atlikti pareigybes aprasyme nustatytas
funkcijas.

31, Pareigines algos kintamoji dalis, atsiZvelgiant j praejusiq metq veiklos ver-tinimq,
nustatoma iki darbuotojo kito kasmetinio veil<los vertinirno ir gali siekti iki 30 procentq pareigines
algos pastoviosios dalies.

32' Mokyklos darbuotojo pareigines algos kintamoji dalis gali buti nustatyta priemimo !
darb4 metu, pasibaigus i5bandymo terminui, taip pat darbuotojui grjZus iS vaiko prieZilros atostogq,
atsiZvelgiant idarbuotojo profesing kvalifikacij4 ir jam keliamus uZdavinius, tadiau ji negali briti ne
didesne kaip 20 procentq pareigines algos pastoviosios dalies ir negali bilti mokama ilgiau kaip iki
darbuotoj o kito kasmetin io veiklos vertin inro.

33' Perkelus darbuotoj4 i kitas pareigas toje padioje Mokykloje, pareigines algos
kintamosios dalies procentinis dydis, nustatytas uZ praejusiq metq veiklos verlinim4, islieka iki kito
Mokyklos darbuotojo kasmetinio veiklos veftinimo.

34. Konkredius pareigines algos kintarnosios dalies
apmokejimo sistemq, ivertings Mokyklos darbuotojq praejusiq
direktorius isakymu.

dydZius pagal Mokyklos darbo
metq veikl4, nustato Mokyklos

35. Darbininkams pareigines algos kintamoji dalis nenustatoma.

VII SKYRIUS
DARBUOTOJU, ISSKYRUS PEDAGOGUS, KASMETINES yEIKL9S yERTINIMAS IR

SKATINIMAS

36' Mokyklos darbuotojai, i5skyrus pedagogus, vertinami vadovaujantis KaiSiadoriq r.



Zieamariqmokyklos - darZelio ,,Vaikystes dvaras" darbuotojq veiklos vertinimo tvarkos apra5u.
37. Mokyklos darbuotojq kasmetinio veiklos vertinimo tikslas - lvertinti Mokyklos

darbuotojq, isskyrus darbininkus, mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus, praejusiq kalendoriniq
metq veiklq pagal nustafias metines uZduotis, siektinus rezultatus ir jq vertinimo rodiklius ir
gebej imus atlikti parei gybes apra5yme nustatytas funkc ij as.

38. Metines uZduotys, susijusios su darbuotojo funkcijomis, siektini rezultatai ir jq
vertinimo rodikliai biudZetines istaigos darbuotojui (isskyrus biudZetiniq lstaigq vadovus) turi buti
nustatyti kiekvienais metais iki kovo I dienos; biudZetines jstaigos darbuotojui, kurio darbo
biudZetineje istaigoje pradzios ar perkelimo i kitas pareigas data, ar griZimo is atostogq vaikui
priZitireti datayra ne Yelesne negu spalio I diona, * einamaisiais metais feivien4 menesi nuo darbo
biudzetineje istaigoje pradZios, perkelimo ar griLimo i pareigas dienos; nacionaiiniq ir valstybiniq
kultflros ir meno istaigq atlikejq veiklos uzduotys, siektini rezultatai ir vertinimo rodikliai - prieS
pradedant igyvendinti nauj4 repertuaro program4. BiudZetines istaigos darbuotojui, kuris griio is
atostogq vaikui priZiiireti veliau negu spalio I dien4 ar kurio darbo biudZetineje lsiaigoje pradzios ar
perkelimo i kitas pareigas datayra velesne negu spalio I diena, isskyrus nacionaliniq ir valstybiniq
kulturos ir meno istaigq atlikejus, metines uzduotys, siektini rezultatai ir jq vertinimo rodikliai
einamiesiems metams nenustatomi. Prireikus nustatytos metines uZduotys, ,i.ttini rezultatai ir jq
vertinimo rodikliai einamaisiais metais gali btiti pakeisti arba papildyti, bet ne veliau kaip iki spalio
1 dienos. Prireikus nacionaliniq ir valstybiniq kult[ros ir meno lstaigq atlikejams nustatytos veiklos
uZduotys, siektini rezultatai ir jq vertinimo rodikliai gali buti pakeisti arba papildyti, bet ne veliau
kaip iki repertuarq programll igyvendinimo pabaigos.

39. Metines uZduotis, siektinus rezultatus ir jq vertinimo rodiklius biudZetines istaigosdarbuotojams, i5skyrus Siq istaigq vadovus, nustato ir kasmetini jq veiklos vertinim4 atlieka
tiesioginis jq vadovas.

40. Mokyklos darbuotojo tiesioginis vadovas, kartu su biudZetines istaigos darbuotojq
atstovavim4 igyvendinandiais asmenimis ivertings darbuotojo praejusiq kalendoriniq metq veikl4:

40.1' labai gerai, teikia vertinimo iSvad4 Mokyklos direktoriui su siiilymu nustatyti iki
kito darbuotojq kasmetinio veiklos vertinimo pareigines algos kintamosios dalies dydi, ne maZesni
kaip 15 procentq ir gali skirti premij qpagaldarbo apmokejimo sistemoje nustatytq tvark4 ir dydzius;

40,2, getai, teikia vertinimo i5vadQ Mokyklos direktoriui su siiilymu nustatyti iki kito
darbuotojq kasmetinio veiklos vertinimo pareigines algos kintamosios dalies dydi ne maZesni kaip 5
procentq pareigines algos pastoviosios dalies;

40.3. patenkinamai, teikia vertinimo i5vadE Mokyklos direktoriui su sitilymu nenustatyti
pareigines algos kintamosios dalies dydZio;

40.4. nepatenkinamai, teikia veftinimo iSvad4 Mokyklos direktoriui su sitilymu iki kito
kasmetinio veiklos vertinimo darbuotojui nustatyti maZesn! pareigines algos pastoviosios dalies
koeficient4, tadiau ne maZesni, negu nurodyta Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq lstaigqdarbuotojq darbo apmokejimo istatymo 1-3 prieduose tai pareigybei pagal vadovaujamo darbo patirti
ir (ar) profesing darbo patirti numatytas minimalus pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas,
Mokyklos vadovo pavaduotojui ugdymui nustatyti vienetu mazesni pareigines algos pastoviosios
dalies koeficientQ. su darbuotoju gali bDti sudarytas rezultatq gerinimo planas lpagai Darbo kodekso
57 straipsnio 5 dali), kurio vykdymas ivertinamas ne anksdiau kaip po 2 menesiq. Rezultatq gerinimo
plano vykdymo rezultatus ivertinus nepatenkinamai, su darbuotoju gali b5ti nutraukiama darbo
sutartis pagal Darbo kodekso 57 straipsnio I dalies 2 punkt4.

41' Mokyklos direktorius, gavgs i5 tiesioginiq vadovq darbuotojq ivertinim4, per l0 darbo
dienq priima sprendim4 pritarti ar nepritarti Mokyklos darbuotojo tiesioginio vadovo siiilymams del
darbuotojo vertinimo.



42' Datbuotojas priimtus sprendimus deljo kasn,etinio veiklos vertinimo turi teisg skqsti
darbo gindams nagrineti nustatyta tvarka.

komandiruotes, atostogq ar kitq svarbiq
darbuotojo veikla jvertinama per 5 darbo

43. Jeigu darbuotojo laikinojo nedarbingumo,
prieZasdiq praleidLiami Siame skyriuj e nurodyti terminai,
dienas nuo Siq prieZasdiq iSnykimo dienos.

44' Konkredius pareigines algos kintamosios daries
direktorius.

dydZius nustato Mokyklos

VIII SKYRIUS
PRIEMOKOS, PREMIJOS, DARB,{S POILSIO M SVPNCIU DIENOMIS,

DARBAS NAKTI BEI VIRSVALANDINIS DARBAS

:^ r_-... 45' Priemokos ir premijos Mokyklos darbuotojams skiriamos Mokyklos direktoriaus
lsaKymu.

46' Priemokq ir pareigines algos kintamosios dalies suma negali virSyti 60 procentq
pareigines algos pastoviosios dalies dydZio.

47. Mokyklos darbuotojams gari bDti nustatomos priemokos:
47'1' uL papildomq darbo kr[vi, kai yra padidejgs darbq mastas atliekant pareigybes

apraSyme nustatytas funkcijas nevirsijant nustatytos darbo laiko trukmes;
47 '2' uL pavadavimE, kai ra5tu pavedama laikinai atlikti kito darbuotojo funkcijas;
47.3, ui, papirdomq pareigq ar uzduodiq, nenustatytq pareigybes aprasyme ir

suformuluotq ra5tu, vykdym4;
47.4. ut darb6 esant nukrypimq nuo normaliq darbo sqlygq.
48. priemokq dydis:
48'1' atliekant iprast4 darbo krDvi virsijandius darbus, nevirsijant nustatytos darbo laikotrukmes - 30 procentq Mokyklos darbuotojui nustatytos pareigines algos pastoviosios dalies dydzio

uZ fakti5kai tomis sqlygomis dirbt4laik4;
48.2. laikinai nesandiq Mokykros darbuotoiq funkciiq vykdym4:
48'2'l' pedagoginiams darbuotojams apmokama uz faktiskq dirbtE laikq pagal turim4kvalifikaciiq, jei pamokos nejungiamos ir 30 pro..riq, jei pamokos jungiamos.
48'2'2' kitiems darbuotojams - 30 procentq tamybinio atlyginimo dydzio uz faktiskai

tomis s4lygomis dirbt4 laik4.
48.3. Konkredius priemokos dydzius nustato Mokykros direktorius.
49' Papildomas darbo uZmokestis, pavaduojant nesandius darbuotojus, mokamas tik tuo

atveju, jei yra darbo uzmokesdio fondo ekonomija pavaduojamq darbuotojq kategorijai.
50' Kito darbuotojo pavadavimas gali bDti atliekamas darbuotojo darbo metu arba po jo

darbo, atsiZvelgiant i darbo specifik4 ir galimybes.
5l' Jeigu pavaduojama darbo metu, uz pavadavimq skiriama priemoka pagal pastoviqj4

dali pavaduojandio darbuotojo.
52' 47'4' punkte nustatyta priemoka gali siekti iki 20 procentq pareigines algospastoviosios dalies dydzio ir gali biiti skiriama iki darbo, esant nukrypimq nuo no.ruti,l darbo s4lygq,pabaigos 'Si priemoka neskiriama, jeigu biudZetines istaigos darbuotojui karantino metu taikomi

specialiuose 
i statymuose nustatyti darbo apm okej i mo dty dzi-ai.

53' Priemokos gali biiti nustatomos pavadavimo ar papildomq pareigq, uzduodiqvykdymo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki kalendoriniq metq pabaigos. priemokos dydis irismokejimo galimybes priklauso nuo Mokyklos darbo uzmokesdiui skirtq asignavimq.



54' Darbuotojams gali buti skiriamos premijos, nevirsijant biudZetines jstaigos darbouZmokesdiui skirtq le5q:

54. r . atrikus vienkartines ypad svarbias istaigos veikrai uzduotis;
54'2 ivettinus labai gerai Mokyklos darbuotojo praejusiq kalendoriniq metq veiklq;
54'3' igijus teisg gauti socialinio draudimo senatves pensijq ir darbuotojo iniciatyva

nutraukus darbo sutarti.

55. Kiekvienu atveju, nurodytu 54
daugiau kaip kart4 per metus. premija negali
pastoviosios dalies dydZio;

punkte, nurodyta premija gali b[ti skiriama ne
vir5yti darbuotojui nustatytos pareigines algos

56' Premija negali briti skiriarna darbuotojui, per paskutinius l2 menesiq padariusiarn
darbo pareigq paZeidimq.

57' Premijos dydis ir iSmokejirno galimybes priklauso nuo Mokyklos darbo
uZmokesdiui skirtq asignavirnq.

58' UZ darb4 poilsio dien4, kuri nenustatyta pagal darbo grafik4, svendiq dien4
mokamas dvigubas darbuotojo darbo uZmokestis.

59' uz darbq nakti ir virsvalandini darb4 rnokamas pusantro darbuotojo darbo
uZmokesdio dydZio uZmokestis. UZ virsvalandin! darbq poilsio dien4, kuri nenustatyta pagal darbografikq, ar virsvalandin! darb4 nakti mokamas dvigubas darbuotojo darbo uzmokestis, o uZvirsvalandini darb4 Svendiq dien4 - dviejq su puse darbuotojo darbo uZmokesdio dydziquZmokestis.

Ix SKYRIUS
MATERIALINE PASALPA

60' Mokyklos darbuotojams, kuriq materialine bDkle tapo sunki del jq padiq ligos,
aftimqiq giminaidiq, sutuoktinio, paftnerio, sugyventinio, jo tevq, vaikq (jvaikiq), broliq (ibroliq) irseserll (iseseriq), taip pat islaikytiniq, kuriq globejais ar r[pintojais istatyml] nustatyta tvarka yrapaskirti darbuotojai, ligos ar mifties, stichines nelaimes ar tufto netekimo, jeigu yra pateikti siqdarbuotojq rasytiniai pra5ymai ir atitinkarnE aplinkybg patvirtinantys dokumentai, gali b[ti skiriamaiki 5 minimaliqjq rnenesiniq algq dydzio materialine pasalpa is Mokyklai skirtq lesq.

61' Mirus Mokyklos darbuotojui, jo Seimos nariams is Mokyklai skirtq lesq gali butiiSmokama iki 5 rninirnalios menesines algos dydZio materialine pasalpa, jeigu yra jo seirnos nariq
rasytinis prasymas ir pateikti mirties fakt4 patvirtinantys dokumentai.

o' Materialing pa5alp4 darbuotojams skiria Mokyklos direktorius arjo igaliotas asmuo
i5 Mokyklai skirtq le5q.

X SKYRIUS
rSsKArryMAr rS DARBo uZproxpsero

63. ISskaitos gali blti daromos Siais atvejais:
63.1. kai yra istatymq nustatyti mokesdiai (GpM ir VSD);
63'2' grqLinti perduotoms ir darbuotojo nepanaudotoms pagal paskirt! clarbdaviopinigq sumoms;

63.3. grqzinti sumoms, permoketoms crer skaidiavimo klaidq;
63'4' atlyginti Lalai, kuriq darbuotojas del savo kaltes padare darbdaviui;
63'5' isieskoti atostoginiams uZ suteiktas atostogas, virsijandias !gyt4 teisg j visostrukmes ar dalies kasmetines atostogas, darbo sutafti nutraukus darbuotojo iniciatyva be svarbiq

prieZasdiq (pagal Darbo kodekso 55 straipsnj) arba del darbuotojo kaltes darbdavio iniciatyva pagal



Darbo kodekso 58 straipsn!).

63'6 grqLintiperduotoms ir darbuotojo nepanaudotoms pagalpaskirtjdarbdavio pinigq
sumoms; grqLinti sumoms, permoketoms del skaidiavimo klaidq;

63 '7 ' atlyginti Lalai, kuri4 darbuotojas del savo kaltes padare darbdaviui;
63'8' iSieskoti atostoginiams uz suteiktas atostogas, virsijandias !gyt4 teisg !visostrukmes ar dalies kasmetines atostogas, darbo sutarti nutraukus clarbuotojo iniciatyva be svarbiqprieZasdiq (pagal Darbo kodekso 55 straipsni) arba del darbuotojo kaltes darbdavio iniciatyva pagal

Darbo kodekso 58 straipsnj).

&. Jei darbuotojas dirba keliose
taikomas neapmokestinamas pajamq dydis.

darbovietese, jis pasirenka vien4, kurioje bus

X SKYRIUS
DARB O UZTVTOXPS CTO MOKEJIMAS, TERMINAI, VIETA

65' Darbo uZmokestis Mokyklos darbuotojams mokamas du kartus per menes!, o esantdarbuotojo ra5ti5kam pra5ymui - kaft4 per menes!. tJZ pirmqqmenesio pusg iki kiekvieno menesio l5d' mokamas avansas, kurio suma nurodyta darbuotojo prasyme. Avanso suma yra nuo 20 iki 50procentq priskaidiuoto darbo uZmokesdio. Likusi darbo uzmokesdio dalis (apskaidiuota suma atdmusjau ismoketq avans4 ir visus priklausandius i5skaityrnus) isrnokama kito menesio 3 d.
66' Mokyklos sekretorius, registrq tvarkytojas darbo sutarlyse nurodo nustatytus darbo

uZrnokesdio terminus,

67'AtsiZvelgiant i galimus finansiniq lesq gavimo sutrikimus ne del Mokyklos kaltes,
darbo uZmokesdio nrokejimo terminai gali bt-rti keidiami apie tai informuojant darbuotojus.

68' Darbuotojq darbo uzmokesti apskaidiuoja centralizuotos biudzetiniq jstaigq
buhalterines apskaitos skyriaus buhalteris.

69' Darbo uZrnokestis Mokyklos darbuotojarns pervedamas ! darbuotojo banko s4skait4,nurodyt4 darbuotoj o pra5yrne.

70' Darbuotojq, dirbusiq ne visas menesio darbo dienas, darbo uzmokestis
apskaidiuojamas taip: pareigines algos dydis padalijarnas is to menesio darbo dienq skaidiaus, gautas
darbo dienos atlygis padauginamas iS dirbtq dienq skaidiaus.

71. Asmenys, rengiantys darbo uZmokesdio
kategorijoms, yra atsakingi ir uZ atitinkam4 duomenq bazes
reikiamq ataskaitq pateikim4 bei dokumentq saugojim4.

apskaidiavim4 skirtingoms darbuotojq
kaupim4, reikiamq dokumentq pildymq,

72. Atsiskaitymo lapeliai darbuotojams pateikiarri kiekvien4 menesi.73' Mokyklos darbuotojq darbo uzmokestis, priemokos ir kiti su darbo santykiais susijgmokejimai planuojami nevirsijant asignavimo s4rnatq darbo uzmokesdio fondo.

xI SKYRIUS
MOKEJIMAS UZ LIGOS LAIKOTARPIUS

74' llZ dvi pirm4sias ligos darbo dienas Mokyklos darbuotojams mokama 62,06procentq vidutinio darbo uZmokesdio dydZio ligos paSalpa.

XII SKYRIUS
ATOSTOGOS rR JU APMOKEJIMAS

75' Kasmetines atostogos - laisvas nuo darbo laikas, suteikiamas darbuotojui pailseti



ir darbingurnui susigrqZinti, rnokant jarn atostoginius.
76' Darbuotojarns, i5skyrus pedagogus, suteikiamos ne maZiau kaip dvidesimt darbo

dienq (eigu dirbama penkias darbo dienas per savaitg) arba ne maziau kaip dvideiimt keturiq darbo
dienq (eigu dirbama Sesias darbo dienas per savaitg) kasmetines atostogos. Jeigu darbo dienq per
savaitg skaidius yra maZesnis arba skirtingas, darbuotojui turi bDti suteiktos ne trumpesnes kaip keturiq
savaidiq trukmes atostogos.

77. Atostogos skaidiuojamos darbo dienomis. Svendiq dienos j atostogq trukmg
neiskaidiuojamos.

78' Pailgintos 40 darbo dienq atostogos pedagogams suteikiarnos vadovaujantis
Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybesz0ll m. birZelio 2l d.
nutarimu Nr. 496.

79' Papildomos atostogos suteikiamos uZ ilgalaiki nepertraukiamqjj darbq
Mokykloje: darbuotojams, turintiems didesn! kaip l0 metq nepertraukiamqij darbo staLq-3 darbo
dienos, uZ kiekvienq paskutinirl 5 rnetq darbo staZ4 - I clarbo cliena (Lietuvos Respublikos vyriausybes
2017 m. birZelio 2l d. nutarinias Nr. 496).

80. Teise i visos trukmes kasmetines atostogas atsiranda iSdirbus visq darbo metams
tenkandiq darbo dienq skaidiq, atemus tiems metams tenkandiq kasmetiniq atostogq darbo dienq
skaidiq.

81' Pedagogams pirmaisiais darbo metais kasrnetines atostogos suteikiamos mokiniq
vasaros atostogrl metu, nepaisant to, kada sie pedagogai pradejo dirbti Mokykloje.

82' Teise pasinaudoti dalimi kasmetiniq atostogrl atsirancla, kai darbuotojas !gauna
teisg i bent vienos darbo dienos trukmes atostogas.

83. Darbo metai, uz kuriuos suteikiamos kasmetines
darbuotojo darbo pagal darbo sutarti pradZios.

84. Teise pasinaudoti visomis ar dalimi kasmetiniq atostogq (arba gauti piniging
kompensacij4 uZ jas Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau - DK) nustatytu atveju) prarandama
praejus trejiems metams nuo kalendoriniq metq, kuriais buvo igyta teise i visos trukmes kasmetines
atostogas, pabaigos, i5skyrus atvejus, l<ai darbuotojas faktiSkai negalejo jomis pasinaudoti.

85' Kasmetines atostogas pakeisti pinigine kompensacija draudZiarna, iSskyrus darbo
santykiq pasibaigim4, kai darbuotojui sumokama kompensacij a uL nepanaudotas visos trukmes
kasmetines atostogas ar jq dali, su Lietuvos Respublikos darbo kodek so 12i straipsnio 5 dalyje nustatytais
apribojimais.

86' Atostogos dalimis suteikiamos Salims susitarus. Kasmetines atostogos turi b6ti
suteikiamos bent kart4 per darbo nretus. Bent viena i5 kasmetiniq atostogq daliq negali butitrumpesne
kaip desimt darbo dienq, o jeigu darbo dienq per savaitg skaidius yra maZesnis arba skirtingas, atostogq
dalis negali bDti trumpesne kaip dvi savaites.

87' UZ pirmuosius darbo metus visos kasmetines atostogos paprastai suteikiamos
iSdirbus bent pusg darbo metams tenkandiq darbo dienq skaidiaus. Nesuejus SeSiems nepertraukiamojo
darbo menesiams, darbuotojo prasyrnu kasmetines atostogos suteikiamos:

87' 1' nesdioms darbuotojoms prie5 ne5tumo ir gimdymo atostogas arba po jq;
87 '2' tevams jq vaiko motinos nestumo ir gimdyrno atostogq metu, prie5 tevystes

atostogas arba pojq;
87.3. darbovieteje taikomq vasaros atostogq metu;
87.4. kitais darbo teises normq nustatytais atvejais.
88' UZ antruosius ir paskesnius darbo metus kasmetines atostogos suteikiamos bet

kuriuo darbo metq laiku (iSskyrus pedagogus). Darbuotojq (iSskyrus pedagogus) kasmetiniq atostogq
suteikimo grafikai sudaromi iki balandZio 30 d. atsiZvelgus ! darbuotojq pageidavimus ir Mokyklos

atostogos, prasideda nuo



galimybes' tvirtinami Mokyklos direktoriaus iki einamqjq metq geguZes 15 d suderinus su Darbotaryba' Pedagogams kasmetines atostogos !prastai suteikiamos mokiniq atostogrl metu arba atsizvelgusj darbuotojq pageidavimus ir Mokyklos galimybes,
89' I(asmetines atostogos iforminarnos rnokyklos direktoriaus jsakymu, jeidarbuotojas eina atostogq ne pagal laik4, patviftintQ atostogq grafike.

XIII SKYRIUS
MOKYTOJU DARBO KRUVIO SANDARA

90' Mokytojq darbo krDvio sandara nustatoma vadovaujantis ,,Mokytojq, dirbandiqpagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neforrnaliojo svierimo programas (isskyrusikirnokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programas), darbo krDvio sandaros nrr,uty,ro tvarkosaprasu' patvirtintu Lietuvos Respublikos 5vietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m.kovo I d.isakymu Nr. V-186.

XIV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

91' Gindai del darbo uZmokesdio sprendziami jstatymq nustatyta tvarka.
92' Aprasas koreguojamas keidiantis Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq

istaigq darbuotoiq darbo apmokejimo ir komisiiq nariq atrygio uz darbqlstatymui.
93' Sis Aprasas gali buti keidiamas, papiljomas direktoriaus jsakymu, suderinus sudarbuotojq atstovais.


