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isakymu Nr. V-l

KUPISKIO R. ALIZAVOS PAGRINDINES MOKYKLOS
DARBUOTOJU DARBO APMOKEJIMO SISTEMA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Darbuotojq darbo apmokejimo sistema (toliau-Sistema) reglamentuoja KupiSkio r.
Alizavos pagrindines mokyklos (toliau - mokyklos) darbuotojq, dirbandiq pagal darbo surartis
(toliau - darbuotojai), darbo apmokejimo tvark4: pareigines algos pastoviosios dalies nusratymo
kriterijus, pareigines algos pastoviosios dalies koeficiento didinimo kriterijus. parcigines algos
kintamosios dalies mokejimo tvarkq ir s4lygas. priemokq ir premijq, materialiniq pasalpq mokejimo
tvarkq ir sqlygas, darbuotojq pareigybiq [ygius ir grupes, taip pat kasmetini veiklos verrinimq.

2. Sistema parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq
istaigq darbuotojq darbo apmokejimo lstatymo 2017 m. sausio l7 d. Nr. XIII-198 nauja redakcija
2019-12-05 Nr. XIII-2606 nauja suvestine redakcija nuo 2022-01 -01dienos ir Lietuvos Respublikos
darbo kodekso patvirtinimo, isigaliojimo ir fgyvendinimo istatymu 2016 m. rugsejo l4 d. Nr. XII-
2603., Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo ir
komisijq nariq atlygio uL drbq istatymo Nr. XII-I98 10. I l, 14 straipsniq ir t. 2.. 3, 4. 5 prieclq
pakeitimo lstatymu, 2022 m.lapkridio 24 d. Nr. XIV-1559.

Mokytojq, dirbandiq pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir netbrmaliojo
Svietimo programas (iSskyrus ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo programas), darbo krirvio
sandaros nustatymo tvarkos apraSu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo. mokslo ir spofir)
ministro 2019-03-01 isakymu Nr. V-186, bei jq pakeitimais.

3. Pagrindines Siame tvarkos aprale varlojamos sqvokos:
3.1. darbuotojas - asmuo, dirbantis mokykloje pagal sujuo sudarytq darbo sutanj:
3.2. darbo uZmokestis visos darbuotojo pajamos, gaunamos uZ darb4, atliekam4 pagal

darbo sutarti su mokykla, t. y. pareiginis atlyginimas, priernokos;
3.3. tarifinis s4ra5as - tai dokumentas. kuriame nurodomi mokytojai, pateikiami

duomenys apie jq darbo staZ4, kvalifikacing kategorij4, paskirt4 darbo kruvi ir nurodomi kiti teises
aktuose nustatlti duomenys, kuriq reikia darbo uZmokesdiui apskaiCiuoti. Tarifinis s4raSas
sudaromas mokslo metams;

3.4. priemoka - darbo uZmokesr)io kintamoji dalis. kuri darbuotojui mokama u7 darb4
nukrypstant nuo iprastq darbo s4lygq, t. y. uZ papildomus darbus, uZ laikinai nesandiq darbuotojq
funkcijq (pareigq) vykdym4, uZ iprastq darbo kriivi virSijandiq veiklq;

3.5. premija - kintamoji darbo uZmokesdio dalis" skirta darbuotojams skatinti:
4. lnformacij4 apie darbuotojus, t.y. jo iSsilavinimq, darbo sta24, kvalifikacing kategorij4

ir kitus duomenis, renka ir tvarko:
4.1. mok),toj a vykdanti direktoriaus pavaduotoios ugdymui funkcijas - pedagoginiu

darbuotojq;
4.2. rlkvede - nepedagoginiq darbuotoj q.

5. Darbuotojo valandinis atlygis arba menesine alga negali b[ti mazesni u2 Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nustatytus minimalqiI valandini atlygi ir minimaliqjq menesing al94.

6. Su Sia darbo apmokejimo sistema supaZindinami visi mokyklos darbuotojai.



II SKYRIUS
DARBO LAIKO APSKAITA

7. Darbo laiko apskaitos ZiniaraSti atsakingi uZ 3i darbq darbuotojai pildo kiekvien4
dien4.

8. Pasibaigus menesiui, Sio menesio paskuting darbo dien4 uzpil<lyti ir atsakingq asmenq
pasiraiyti darbo laiko Ziniaraldiai pateikiami KupiSkio rajono savivaldybes administracilos
biudZetiniq istaigq buhalterines apskaitos tarnybai. VisiSkai ir teisingai lformintas darbo laiko
apskaitos Ziniarastis yra pagrindas skaidiuoti darbuotojams priklausanti darbo uZmokesti.

- 9. Kiekvien4 menesi darbo uZmokestis darbuotojams skaidiuojamas, atsiZvelgiant j
faktiSkai dirbt4 laik4.

III SKYRIUS
DARBUOTOJU PAREIGYBIU LYGIAI IR GRUPES

10. Mokyklos darbuotojq pareigybes yra keturiq lygiq:
10. I . A lygio - pareigybes, kurioms bDtinas ne Zemesnis kaip aukStasis iSsilavinimas;
a) Al lygio - pareigybes, kurioms bDtinas ne Zemesnis kaip aukStasis universitetinis

i5silavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu iSsilavinimu;
b) ,{2 lygio - pareigybes, kurioms biitinas ne Zemesnis kaip aukStasis universiretinis

iSsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu issilavinimu arba aukStasis
koleginis issilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu
i5silavinimu, taip pat mokytojq, baleto artistq ir sokejq bei kilnojamqjq kulruros venybiq
restauratoriq pareigybes.

10.2. B lygio - pareigybes, kurioms biitinas ne Zemesnis kaip auk5tasis iSsilavinimas ar
specialusis vidurinis iSsilavinimas, igyti iki 1995 metq;

i0.3. C lygio - pareigybes, kurioms bltinas ne Zemesnis kaip vidurinis iSsilavinimas ir
(art igl ta prolesine kvalifikacija:

l0'4. D lygio - pareigybes, kurioms netaikomi iSsilavinimo ar prof'esines kvalifikacijos
reikalavimai.

I l. Mokyklos darbuotojq pareigybes skirstomos I Sias grupes:
I I . I . biudZetiniq istaigq vadovai ir jq pavaduotojai, kuriq pareigybes priskiriamos A (A I

ar 42) lygiui, atsiZvelgiant i bfltin4 iSsilavinim4 toms pareigoms eiti;
I 1.2. strukt[riniq padaliniq vadovai irjq pavaduotojai. kuriq pareigybes priskiriamos

A (A1 ar A2) zrba B lygiui, atsiZvelgiant i b[rin4 i5silavinim4 toms pareigoms eiti:
I 1.3. specialistai, kuriq pareigybes priskiriamos A (Al ar A2) arba B lygiui,

atsiZvelgiant i butin4 i5silavinimq toms pareigoms eiti; mokytojq, baleto artistq ir sokejq, taip pat
kilnojamqjq kultlros vertybiq restauratoriq pareigybes priskiriamos specialistq 42 lygio pareigybiq
grupei;

I 1.4. kvalifikuoti darbuotojai, kuriq pareigybes priskiriamos C lygiui;
I I .5. darbuotojai, kuriq pareigybes priskiriamos D lygiui (toliau - darbininkai).

TV SKYRIUS
DARBO UZMOKES'IO SANDARA

12. Mokyklos darbuotojq darbo uZmokestj sudaro:
12.1. pareigine alga (menesine alga - pastovioji ir kintamoji dalys arba rik pastovio.ji

12.2. priemokos, materialines paSalpos;
12.3. mokejimas uZ darb4 poilsio ir Svendiq dienomis, virSvalandin! darb4:
i2.4. premijos.

datis);



13. Mokyklos darbuotojq. iSskyrus darbininkus. pareigines algos pasrovio.ii dalis
nustatoma pareigines algos koeficientais. Pareigin0s algos koeficiento vienetas 2023 meiais yra
lygus pareigin0s algos baziniam dydZiui 186 Eur, (pareiginds algos bazinis tlydis nustatomas
istatymu). Pareigines algos pastovioji dalis apskaidiuojama aririnkamq pareigines algos koeficientq
dauginant i5 pareigines algos bazinio dydZio.

14. Mokyklos darbuotojtl. iSskyrus darbininkus. pareigines algos pastovioii dalis
nustatoma pagal Apraso I pried4. atsiZvelgiant j pareigybes l1.gi ir prol'esinio darbo patirrj. kuri
apskaidiuojama sumuojant laikotarpius. kai buvo dirbamas analogiskas pareiglbei apras)rnc
nustatytam tam tikros profesijos ar specialybes darbas arba vykdytos analogiskos pareigl,br"'s
apraSyme nustatytoms funkcijos.

15. Darbininkq pareigines algos pastovioji dalis nustatoma minimalios menesines algos
dydzio.

16. Darbuotojq pareigines algos pastoviosios dalies koeficienrus pagal darbo
apmokejimo sistemoje numatytus koeficientus nustato mokyklos direktorius isaklmu.

17. Pareigybiq s4raSai derinami su KupiSkio rajono savivaldl-bes adminisrraci.jps
Kultiiros, Svietimo ir sporto skyriaus vedeja. o didZiausi4 leistin4 darbuotojq, dirbandiq pagal darbo
sutartis ir gaunandiq darbo uZmokesti i5 savivatdybes biudZeto, pareigybiq skaidiq tvirtina kupiSkio
rajono savivaldybes taryba.

18. Mokyklos darbuotojo pareigines algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje.
[9. Pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas i5 nau.io pasikeitus

darbuotojq pareigybiq skaidiui (t.y. perejus i ki14 istaigq grupg), vadovaujamo darbo parirciai ir (ar)
profesinio darbo patirdiai ar nustadius, kad mokyklos darbuotojo pareigine alga (pastovioji dalis
kartu su kintamqja dalimi) virsija praejusio ketvirdio darbuotojq 5 vidutinius pareiginiq algq
(pastoviqiq daliq kartu su kintamosiomis dalimis) dydZius.

V SKYRIUS
PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMAS

VI SKYRIUS
MOKYTOJ(J, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTU PAREIGINES ALGOS

PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMAS

20. Mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistrl, skyriaus vedejo pareigines algos
pastovioji dalis nustatoma pagal Apraso 2 priedq. atsizvelgiant i pedagoginio darbo stazq.
kvalifi kacing kategorij4 ir veiklos sudetingum4.

21. Mokytojq, pagalbos mokiniui specialistq, pareigines algos pastoviosios dalies
koeficientas didinamas 5io Apra5o 2 priede nustatytais atvej ais nurodyais dydZiais.

22. Mokytojq, pagalbos mokiniui specialisq pareigines algos kintamoji dalis
nenustatoma.

VII SKYRTUS
PAREIGINES ALGOS KINTAMOSIOS DALIES NUSTATYMAS

23. Mokyklos darbuotojq pareigines algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo
praejusiq metq veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustat).tas metines uzduotis. siektinus rszultarus
ir jq vertinimo rodiklius.

24. Pareigines algos kintamoji dalis, atsiZvelgiant i praejusir.l metq veiklos rcrrinirrrq.
nustatoma vieneriems metams ir gali siekti iki 40 procentq pareigines algos pastoviosios dalies.

25. Mokyklos darbuotojo pareigines algos kintamoji dalis gali biti nustatyta priernimo j

darb4 metu, atsiZvelgiant i darbuotojo profesing kvalifikacijq irjam keliamus uZdavinius, taaiau ne
didesne kaip 20 procentq pareigines algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip vieneriems merams.



26. Konkredius pareigines algos kintamosios dalies dydZius pagal mokyklos darbo
apmokejimo sistem4, ivertings mokyklos darbuotojq praejusiq metq veikl4. nustato mokyklos
direktorius isakymu.

27. Darbininkams (D lygis) pareigines algos kintamoji dalis nenustatoma.
VIII SKYRIUS

DARBUOTOJU KASMETINIS VEIKLOS VERTINIMAS IR SKATINIMAS

28. Mokyklos darbuotojq kasmetinio veiklos vertinimo tikslas - ivertinti rnokyklos
darbuotojq, iSskyrus darbininkus, praejusiq kalendoriniq metr.l veikl4 pagal nustatytas metines
uZduotis, siektinus rezultatus ir jq vertinimo rodiklius.

29. Kiekvienais metais iki sausio 31 dienos yra nustatomos metines veiklos uZduotys.
siektini rezultatai ir jq veninimo rodikliai, o einamaisiais metais priimtam mokyklos <iarbuotojui -
per vien4 menesi nuo priemimo i pareigas dienos, tadiau jeigu iki einamqjq kalendoriniq rnctq
pabaigos lieka maziau kaip 6 menesiai einamiesiems metams siektini rezultatai ir jq vertinimo
rodikliai nenustatomi. Prireikus nustatytos metines uZduotys, siektini rezultatai ir jq veninrmtr
rodikliai einamaisiais metais gali b[ti vien4 kart4 pakeisti arba papildyti, bet ne veliau kaip iki
liepos I dienos.

30. Metines veiklos uZduotis, siektinus rezultatus ir jq veninimo rodiklius mokyklos
darbuotojams nustato ir kasmeting veikl4 vertina mokyklos direktorius. Mokyklos darbuotojq veikla
iverlinama kiekvienais metais iki sausio 3l dienos, jeigu darbuotojas ne trumpiau kaip 6 mcncsius
per praejusius kalendorinius metus ejo pareigas mokykloje.

31 . Mokyklos direktorius ivertings darbuotojo praejusiq kalendoriniq metq veikl4:
31.1. labai gerai - nustatyti vieneriems metams pareigines algos kintamosios dalies

dydi, ne maZesni kaip l5 procentq pareigines algos pastoviosios dalies.
3 L2. gerai - teikia vertinimo isvadq mokyklos direktoriui su si[lymu nustatyti

vieneriems metams pareigines algos kintamosios dalies dydi. Pareigines algos kintamosios dalies
dydis ne maZesnis kaip 5 procentai pareigines algos pastoviosios dalies:

31.3. patenkinamai - vienerius melus nenustatyti pareigines algos kintamosios dalies
dydZio;

31.4. nepatenkinamai - vieneriems metams nustatyti maZesni pareigines algos
pastoviosios dalies koeficiente, tadiau ne maZesni, negu nurodyta Lietuvos Respublikos valstl,bes ir
savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo istatymo l-2 prieduose tai pareigybei pagal
vadovaujamo darbo patirti ir (ar) profesing darbo patirti numat).tas minimalus pareigines algos
pastoviosios dalies koeficientas. Pareigines algos kintamosios dalies maZinimo dydis 5 procentai.

32. Mokyklos direktorius ivenings darbuotojo veikl4. per l0 darbo dienq priinrc
sprendim4 del pareigines algos kintamosios dalies nustatymo.

33. Konkedius pareigines algos kintamosios dalies dydZius nustato rnokyklos
direktorius. Pareigines algos kintamoji dalis mokama nuo einamqjq metq kovo I d. iki kitq metq
vasario 28 (29) d.

IX SKYRIUS
MATERIALINT,S P,qSA.I-POS, PI{IEMOKOS, DARBAS POILSIO IR SVEN'II]

DIENOMIS, DARBAS NAKTI BEI VIRSVALANDINIS DARBAS

34. Materialines paSalpos yra skiriamos:
34.1. Mokyklos darbuotojams, kuriq materialine b kle tapo sunki del jq paiiq ligos.

aftimqiq giminaidiq, sutuoktinio, partnerio, sugyventinio, jo tevq, vaikq (ivaikiq)" broliq (ibroliq) ir
seserq (iseseriq), taip pat i5laikltiniq, kuriq globejais ar rupintojais istatymq nusratyra tvarka yra
paskirti mokyklos darbuotojai. ligos ar mirties. stichines nclaimes ar lurto netekimo. .lcigLr 1r'a
pateikti Siq darbuotoj q raSytiniai prasymai ir atitinkam4 aplinkybE patvirtinantl,s dokumentai. gali
btti skiriama iki 2 minimaliqjq menesiniq algq dydZio materialine pa5alpa i3 moklklai skirtq leSq.



34.2. Mirus mokyklos darbuotojui, jo seimos nariams is mokyklai skirq lesq gali b[ti
i5mokama iki 2 minimaliqjq menesiniq algq dydZio materialine paSalpa. jeigu pateiktas.jo Seimos
nariq ra5ytinis pra5ymas ir mirties fakt4 patvirtinantys dokumentai.

34.3. Materialines paSalpos dydis priklauso nuo darbuotojo darbo stazo mokyklojc: iki
l5 metq - I minimalios menesines algos dydzio materialine pasalpa; I 5 ir daugiau - 2 minimaliqjq
menesiniq algq dydZio materialine paSalpa.

34.4. Materialines pa5alpos dydis ypatingais atvejais (mirus vieninteliam maitintojui.
likus vieniems na5laidiams vaikams ir kt.) gali buti didinamas iki 100 procentq. Kiekvienas
ypatingas atvejis aptariamas individualiai, gavus profesines sqjungos sulikimii.

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

36. Mokyklos darbuotojams gali bUti nustatomos priemokos:
36.1. uZ papildom4 darbo krtivi, kai yra padidejgs darbll masras atliekant pareigybes

apraSyme nustatytas funkcijas nevirSijant nustatytos darbo laiko trukmes;
36.2. uL papildomq pareigq ar uZduodiq, nenustatytq pareigybes apraSyme ir

suformuluotq raStu, vykdymq.
37. Priemokq dydis:
37.1. atliekant iprast4 darbo kr[vi vir5ijandius darbus, nevir5ijant nustatytos darbo laiko

trukmes iki 30 procentq mokyklos darbuotojui nustatytos pareigines algos pastoviosios dalies
dydLio ui. faktiSkai tomis s4lygomis dirbt4 laik4l

37 .2. Iaikinai nesandiq mokyklos darbuotoj U funkcij q vykdym4:
37.2.1. pedagoginiams darbuotojams apmokama uZ laktisk4 dirbt4 laik4 pagal turimq

kvalifikacij4;
37.2.2. kitiems darbuotojams - iki 30 procentq tamybinio atlyginirro dl dZio u2

faktiSkai tomis s4lygomis dirbt4 laik4.
38. Priemokos gali b[ti nustatomos Apra5o 39.1 ir 39.2 papunkdiuose esaniiq

aplinkybiq laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki kalendoriniq metq pabaigos. Priemokos dydis ir
iSmokejimo galimybes priklauso nuo mokyklos darbo uZmokesdiui skirtq asignavimq.

39. UZ darb4 poilsio dien4, kuri nenustatlta pagal darbo gra1ik4. mokamas ne maZesnis
kaip dvigubas darbuotoj o darbo uZmokestis. UZ darb4 Svendiq dien4 mokamas ne mazesnis kaip
dvigubas darbuotojo darbo uZmokestis.

40. UZ virSvalandini darb4 mokamas ne maZesnis kaip pusantro darbuotolo darbo
uZmokesdio dydZio uZmokestis. UZ virSvalandinl darb4 poilsio dienq, kuri nenustatyta pagal darbo
grafik4, mokamas ne maZesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo uZmokestis, o uZ vir5valandini darb4
Svendiq dienq - ne maZesnis kaip du su puse darbuotojo darbo uZmokesdio dydZio uzmokestis.
Darbuotojo praSymu darbo poilsio ar Svendiq dienomis laikas ar virSvalandinio darbo laikas.
padauginti iS nustatyto atitinkamo dydZio. gali b[ti pridedami prie kasmetiniq atostogq laiko.

41. Darbuotojams ne daugiau kaip vien4 kartq per metus gali buti skiriamos prcrli.jos:
41.1. atlikus vienkartines ypad svarbias mokyklos veiklai uZduotis, pasiektus puikius

rezultatus - iki 500 eurq;
41.2. ivertinus labai gerai mokyklos darbuotojo praejusiq kalendoriniq metq veiklE - iki

50 % pareigines algos pastoviosios dalies dydZio.
41.3. kitais darbdavio ir darbovietes lygmens kolektyvineje sutartyje numatytais

atvejais.
42. Premija neskiriama mokyklos darbuotojui, kuriam per l2 menesiq paskirta

drausmine nuobauda.
43. Premijos dydis ir iSmokejimo galimybes priklauso nuo mokyklos darbo uZmokesoiui

skirtq asignavimq.



X SKYRIUS
ISsKArryMAt rS DARBo uZMoKESiro

44. I5 priskaidiuoto darbo uZmokesdio iSskaidiuojama:
44.1 . [statymq nustat].ti mokesdiai (GPM ir VSD):
44.2. antstoliq patvarkyrr-ruose nurodytos sumos. Sie iSskairlmai rlktl,.rmi gavus iS

antstoliq patvarkymus, kurie patvinina darbuotoio pareig4 moketi alimentus. skol4 u2 trlkumus.
Zalos atlyginim4 ar kitus isiskolinimus.

45. Jei darbuotojas dirba keliose darbovietese, jis pasirenka vienq, kurioje bus raikomas
neapmokestinamas pajamq dydis.

XI SKYRIUS
DARBO UZMOKES'IO MOKEJIMAS,TERMINAI, VIETA

46. Darbo uZmokestis mokyklos darbuotojams mokamas du kartus per menesj. csarrr
darbuotojo rastiskam prasymui - kart4 per menesi. U2 pirmqj4 menesio pusg kiekvieno menesio 20
dien4 mokamas avansas, kurio suma nurodyta darbuotojo praSyme. Avanso suma negali virsyti 40
proc. priskaidiuoto darbo uZmokesdio. Jeigu mokejimo terminas sutampa su nedarbo arba Sventine
dienomis, jis perkeliamas i ankstesng dienq. Antr4j4 menesio pusg paskutinq darbo dien4 ismokama
tiksliai apskaidiuota suma atemus jau iSmoket4 avans4 ir visus priklausandius iSskaitymus.

47. AtsiZvelgiant i galimus finansiniq leSq gavimo sutrikimus ne del mokl klos kaltes.
darbo uZmokesdio mokejimo terminai gali blti keidiami apie tai informuojant darbuotojus.

48. Avansui apskaidiuoti ir i3moketi sudaromas darbuotojq s4raSas. Avanso suma
ra5oma eurais be centq. Sudaryt4 Ziniara5ti pasiraSo vyriausiasis finansininkas ir direktorius.

49. Darbo uZmokesdio apskait4 tvarko KupiSkio rajono savivaldybes israigq apskaitos
tarnyba.

50. Kiekvienq kalendoriniq metq darbo uZmokesdio duomenys kaupiami Asmeninese
s4skaitose-kortelese.

51. Kupi5kio rajono savivaldybes istaigq apskaitos tamyba kiekvienq menesi inlbrmuo.ja
darbuotojus apie priskaidiuot4 darbo uZmokesti. mokesdius i5siundiant informacinius praneSinius i
kiekvieno darbuotojo elektroninj paSt4.

52. Darbo uZmokestis mokyklos darbuotojams pervedamas i darbuotojo nurodyt4 banko
s4skaitq.

53. Darbuotojq, dirbusiq ne visas menesio darbo dienas, darbo uZmokestis
apskaidiuojamas taip: pareigines algos dydis padalijamas i5 to menesio darbo dienq skaidiaus.
gautas darbo dienos atlygis padauginamas i3 dirbtq dienq skaidiaus.

XII SKYRIUS
MOKEJIMAS UZ LIGOS LAIKOTARPIUS

XIIT SKYRIUS
MOKEJIMAS UZ ATOSTOGAS

55. Kasmetin0s atostogos - tai darbo dienos, suteikiamos darbuotojams pailseti ir
atstatyti darbingum4, paliekant darbo viet4 (pareigas) ir mokant vidutini darbo uZmokesti.

56. Kasmetiniq minimaliq atostogl.l trukme - 20 darbo dienq. Darbuotojams iki l8 netq.
darbuotojams, vieniems auginantiems vaik4 iki 14 metq arba neigalq vaikq iki l8 metq. ir
neigaliems darbuotojams - 25 darbo dienos.

57. Dirbantiems ne vis4 darbo dien4 arba ne vis4 darbo savaitg atostogos
netrumpinamos.

54. UZ dvi pirm4sias ligos darbo dienas mokyklos darbuotojams mokama 62.06 proc.
vidutinio darbo uZmokesdio dydZio ligos pa5alpa.



58. Pailgintos 40 darbo dienq atostogos suteikiamos pagal Svietimo ir mokslo
ministerijos patvirt'int4 pareigybiq. kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu. sqraS4

Svietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 9 d. isakymas Nr. ISAK-1407 (aktuali redakcija).
59. Papildomos atostogos suteikiamos uZ ilgalaiki nepertraukiam4jl darb4 mokykloje:

darbuotojams, turintiems didesni kaip l0 metrl nepertraukiamqji darbo staZ4 - 3 darbo dienos, uZ

kiekvienq paskutiniq 5 metq darbo staz4 - I darbo diena.

60. Pedagogams pirmaisiais darbo metais kasmetines atostogos suteikiamos mokiniq
vasaros atostogr+ metu, atsizvelgiant i laktiSkai dirbtE laik4.

61. UZ pirmuosius darbo metus atostogos gati blti suteikiamos po 6 mene siq
nepertrauktojo darbo staZo mokykloje. bet ne veliau kaip iki darbo metq pabaigos. Atostogos uZ

antrus ir paskesnius darbo metus suteikiamos pagal atostogq grafikus bei tarpusavio susitarimu.
Kasmetiniq atostogrl suteikimo grafikas yra tvirtinamas mokyklos direktoriaus isakymu.

62. Atostogos dalimis suteikiamos Salims susitarus. Viena i3 atostogr.I daliq negali buti
trumpesne kaip l0 darbo dienrl.

63. At5aukti i5 atostogq leidZiama tik darbuotojui sutikus. Nepanaudota atostogq dalis
turi biiti suteikiama kitu darbo metq laiku arba prijungiama prie kitq darbo metq atostogrl.

64. Atleidziant darbuotoj4 i5 darbo (isskyrus atvejus. kai atleid2iama del jo kaltes).
nepanaudotos atostogos jo pageidavimu suteikiamos nukeliant atleidimo dat4.

65. Atostogrl laiku darbuotojui garantuoj amas vidutinis darbo uZmokestis. Darbo
uZmokestis uZ kasmetines atostogas i3mokamas ne veliau kaip paskuting darbo dien4 prieS

kasmetiniq atostogq pradZi4. Atostoginiai uZ atostogrl dali, vir5ijandi4 dvideSimt darbo dienq
trukmg, darbuotojui mokami atostogq metu darbo uZmokesdio mokejimo tvarka ir terminais.
Darbuotojo praSymu, suteikus kasmetines atostogas, atostoginiai mokami fprasta darbo uZmokesiio
mokej imo tvarka.

66. DraudZiama darbuotojams pakeisti atostogas pinigine kompensacija. Pasibaigus

darbo santykiams, darbuotojui gali blti suteiktos atostogos arba. kai darbuotojas jq nepageidauja.

iSmokama pinigine kompensacija. Pinigine kompensacija u2 nepanaudotas atostogas iSmokama. kai
nutraukiama darbo sutarlis, neatsiZvelgiant i jos terminq.

67. Pinigine kompensacija uZ nepanaudotas atostogas apskaidiuojama nepanaudotq

atostogq kalendoriniq dienq skaidiq padauginus i5 metinio darbo dienq koeficienlo ir iS darbuotojo
vienos dienos vidutinio darbo uZmokesdio.

68. Asmenys, dirbantys pagal darbo sutarti, gali tureti ne tik kasmetines, bet ir tikslines
atostogas: neStumo ir gimdymo, vaiko prieZi[ros. mokymosi atostogas.

XIV SKYRTUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

69. Gindai del darbo uZmokesdio sprendZiami istatymq nustatyta tvarka.
70. Asmenys, rengiantys darbo uZmokesdio apskaidiavim4 skirtingoms darbucxojq

kategorijoms, yra atsakingi ir uZ atitinkamq duomenq bazes kaupimq. reikiamq dokumentq pildym4.
reikiamq ataskaitq pateikimq bei dokumentq saugojimq ir perdavim4 i archyv4, vadovaujantis
nustatyta dokumentq archyvavimo tvarka.

71. Sekretorius darbuotojq darbo sutartyse nurodo nustatytus darbo uZmokesiio
terminus mokejimo terminus.

72. Mokyklos darbuotojq darbo uZmokestis. priemokos ir kiti su darbo santyki;ris susi.ig

mokejimai planuojami nevirSijant asignavimo sqmatq darbo uZmokesdio tbndo.
73. Darbo apmokejimo sistema jsigalioja nuo 2023m. sausio I dienos.

74. Nuo 2023m. sausio 1 dienos laikyti netekusia galios darbo apmokejimo sistema"

patvirtinta 2022- l2- 12 direktoriaus isakymu Nr. V-103



KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos
darbuotojq darbo apmokejimo tvarkos apraSo

I priedas

KUPISKIO R. ALIZAVOS PAGRINDINES MOKYKLOS SPECIALISTU PAREIGINES

ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

Baziniais d dZiais)

Profesinio darbo patirtis (metais)

daugiau kaip l0

5.9- r 0.0

KUprsKro R. ALIZAVOS PACnINDtNES MOKYKLOS KVALIFIKUOTTi',
DARBUOTOJU PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

Pastoviosios dal ies koefi cientai ret ines al os baziniais dr dTitis )

rol'esinio darbo rrtrs metals
nuo daugiau kaip

2iki5 daugiau kaip l0

5.4 8.0

KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokl klos
darbuotojq darbo apmokejimo tvarkos apraSo

2 priedas

MOKYTOJU, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTU DARBO APMOKEJI!IAS

MOKYTOJU DARBO APMOKEJIMAS

l. Mok , neformali o Svietimo mok o astoviosios dalies koellcientai :o

Pastoviosios dalies koeficientai

Pareigybes lygis

iki 2
kai 2iki 5

nuo daugiau nuo daugiau kaip
5 iki 10

B lygis 5,7-9,0 5.8-9,5

Pareigybes tygis
iki l nuo daugiau kaip

5 iki 10

C lygis 5,t-6,7 5,2-7,l 5 t 75

Pastoviosios dalies koeticientai (pareigines algos baziniais dydziais)

pedagoginio darbo staZas (metais)

nuo
daugiau
kaip 20

iki 25

daugiau

kaip 25
iki 2

nuo
daugiau

kaip 2 iki
5

nuo
daugiau

kaip 5 iki
l0

nuo
daugiau
kaip l0
iki r5

nuo
daugiau
kaip 15

iki 20

Kvalifikacine

kategorija

Nesuteiktos kvalifi kacines kategorijos

8. l1 8.2 I 8.i 6 8.62Mokytojas I I8

Suteiktos kvalifi kacines kategorijos

8.65 8.7

s,G8,s



8.71 8.74 8.79

Vyresnysis
mokytojas 8.92 8.9s 8.99 q ts

8.81

Mokytojas
metodininkas s 51 9 7 I0.0r 10.12

Mokytojas
ekspertas I 0.83 l1.01

Mokytojas
8" 84 8.91

9.4 9,11

I 0.05

|,29 I t.34 I 1,39

2. Pareiginds algos pastoviosios dalies koeficientai del veiklos sudetingumo mokytojams:
2.1. didinami l-20 procentq:

2.1.1. dirbantiems bendrojo ugdymo mokyklose, kuriq klaseje (grupeje) ugdoma vienas ir
daugiau mokiniq, del igimtq ar igytq sutrikimq turindiq vidutinirl, dideliq ar labai dideliq speoialiqjq
ugdymosi poreikiq;

2. 1.2. mokantiems mokini, kuriam del ligos ar patologines b0kres skirtas mokymas
namuose;

2.1.3. mokantiems vien4 ir daugiau uzsieniediq ar Lietuvos Respublikos pilieiiq. atvykusiq
gyventi i Lietuvos Respublik4, nemokandiq valstybines kalbos. <ivejus merus nuo mokinio
mokymosi pradZios Lietuvos Respublikoje pagal bendrojo ugdymo programas;

3. Jeigu mokytojo, dirbandio pagal bendrojo ugdymo ir neformaliojo ivietimo programas
(iSskyrus ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo programas), veikla atirinka du ir daugiau Sio
priedo 2 punkte nustatltq kriterijq, jo pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne

daugiau kaip 25 procentais. Pareigines algos pastoviosios dalies koelicientq didinimo del veiklos
sudetingumo kriterijai, nurodyti sio priedo 2 punkte, a6i2velgiant ! veiklos sudetingumo mast4.

4. Mokytojq, dirbandiq pagar bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo
Svietimo programas, darbo laikas per savaitg yra 36 valandos (kontaktines ir nekontaktinesl.

5. Mok)'tojq, dirbandiq pagal bendrojo ugdymo ir neformariojo svietimo programas

(isskyrus ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programas). darbo raik4 sudaro:

5.1. Kontaktines valandos, skiriamos bendrojo ugdymo srities (dalyko), formalqi! svietimE
papildandio ugdymo programoms igyvendinti pagal ugdymo planuose numatytas valandas.
neformaliojo Svietimo programoms (i5skyrus ikimokyklinio, prielmokyklinio ir formalqji Svietimq
papildandio ugdymo programas) - pagar programoje nurnatytas valandas. ir varandos ugdomajar
veiklai planuoti, pasiruo5ti pamokoms, mokiniq mokymosi pasiekimams vertinti, vadovauti kiasei
(grupei);

5.2, valandos, susijusios su profesiniu tobulejimu ir su veikla mokyklos bendruomeneje.

8,13



6. Mokytojo (l pareigybei), dirbandio pagal bendrojo ugdymo ir neformaliojo svierimo

programas (isskyrus ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programas), valandq skaiiius per

mokslo metus:

Pareigybe

Kontaktines valandos ir
valandos ugdomajai

veiklai planuoti,
pasiruoSti pamokoms,
mokiniq mokymosi

pasiekimams vertinti,
vadovauti klaCgL(eflpgi

Valandos.
susijusios su
prolesiniu

tobulejimu ir veikla
mokyklos

bendruomeneje

I 010-l 410 102-s02

[5 viso

l5l2

)
Mokytojas (pedagoginis
darbo staZas iki 2 metq)
Mokytojas
Vyresnysis mokyto jas

Mokytojas metodininkas
Mokytojas ekspertas
(pedagoginis darbo staZas
nuo 2 me

7. Mokytojui, dirbandiam pagal:

7.1 . pagrindinio ugdymo ir nefbrmaliojo Svietimo programas, per metus skiriama ne daugiau

kaip 888 kontaktines valandos privalomiems dalykams pagal bendruosius ugdymo planus, kuriuos

tvifiina svietimo, mokslo ir sporto ministras, mokyti; siuo atveju ne maziau kaip 355 valanclos

skiriamos ugdomajai veiklai planuoti, pasiruosti pamokoms, mokiniq mokymosi pasiekimams

vertinti; ne maZiau kaip 152 valandos gali biiti skiriamos vadovauti klasei (grupei), likusios l17
valandq susijusios su profesiniu tobulejimu ir veikla mokyklos bendruomeneje.

7.2. pradinio ugdymo program4, pareigybe formuojama, kai jam per metus skiriama 700 ir
daugiau kontaktiniq valandq,490 ir daugiau valandq skiriama ugdomajai veiklai planuoti" pasirLroSri

pamokoms, mokiniq mokymosi pasiekimams veftinti; ne maziau kaip 152 valandos gali bnti

skiriamos vadovauti klasei (grupei), likusios 170 valandq susijusios su profesiniu tobulejimu ir
veikla mokyklos bendruomeneje.

8. Mokytojui (eigu jo pedagoginis darbo stazas iki 2 metq), dirbandiam pagal bendro.io

ugdymo programas, per metus skiriama ne daugiau kaip 756 kontaktines valandos. o dirbaneiarr

pagal neformaliojo Svietimo programas (iSskyrus ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdl mo

programas) - ne daugiau kaip 924 kontaktines valandos.

9. Mokytojq, dirbandiq pagal bendrojo ugdymo ir neformaliojo svietimo programas

(i5skyrus ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programas). <Jarbo laiko grafiko sudarymo

bendr4sias nuostatas tvirtina Svietimo, mokslo ir sporto ministras, suderinEs su socialines apsaugos

ir darbo ministru.



10. Mokltojo, dirbandio pagal bendrojo ugdymo ir neformaliojo Svietirno programas

(i5skyrus ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo programas). darbo kritvio sandar4 pagal

dalykus, ugdymo ar mokymo sritis nustato mokyklos vadovas pagal Sio priedo 6 punkte nustatltas

valandas Svietimo. mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

I l. Valandq, skiriamq ugdomajai veiklai planuoti, pasiruo5ti pamokoms ir mokiniq

mokymosi pasiekimams vertinti skaidius (procentais nuo kontaktiniq valandq):

Programa. ugdymo. mokymo sritis.
dalykas

mokiniq skaidius
klase c e

mokiniq skaidius
klase e rLl

ne daugiau
kaip I l* t2-20

ne daugiau
kaip ll+

I . Bendrojo ugdymo programq dalykai:
I . L Pradinis ugdymas (visi dalykai)
I .2. Pagrindinis ugdymas:
L2.1. Dorinis ugd)mas (tikyba. etika)

70 75 55

x

62 o+ 12 11
I .2.2. UZsienio kalba 70 17 50
1.2.3. Matematika 70 73

1 .2.4. Informacines technologij os 65 68 15

1.2.5. Gamtamokslinis ugdymas 65 15

I .2.6. Socialinis ugdymas 65 68 /t5 .t8

!1
I .2.7. Menai, technologijos, kiino
kultura, kiti dalykai 60 62 .+0

2. Nefbrmaliojo Svietimo (iSskyrus
ikimokyklinio ir prieSmokyklinio
ugdymo) programos 55 60 40

Mokytojams, kuriq
darbo staZas iki 2 metq

Nlokltojams. kuriq
darbo stazas 2 ir

dau lau rnet

I l-10

l)
,l tt

+ri

l

savaitg):

I 2. I . jeigu mokiniq skaidius klaseje iki I 2 - I 52 valandos per metus;

12,2. jeigu mokiniq skaidius klaseje nuo l2 iki 2l - I 80 valandq per metus

13. Valandq, susijusiq su proflesiniu tobulejimu ir veikla mokyklos bendruomenei, skaidius

mokytojo pareigybei per mokslo metus nustatomas, atsiZvelgiant i:

13.1. minimalq valandq skaidiq, nurodytq Valstybes ir savivaldybiq Istaigq darbuotojq darbo

apmokejimo istatymo 5 priedo 7 punkte bei Sio apraSo 6 punkte skiriamq kiekvie narn mokl tir.iui

privalomoms veikloms, nurodytoms Svietimo. mokslo ir sporto ministro tvininamuose Veiklq.

susijusir.t su profesiniu tobulejimu, apraSe ir Veiklq mokyklos bendruomenei apraSe;

13.2. valandq, virSijandiq ApraSo l3.l papunktyje nurodytq valandq skaiCiq, nustatom4.

atsiZvelgiant i veiklas, nurodytas Svietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamuose Veiklq.

susijusiq su profesiniu tobulejimu, apraSe ir Veiklq mokyklos bendruomenei apraSe. kurios rtc.nr

\

2

12. uZ vadovavim4 klasei(grupei) (nepriklausomai nuo kontaktiniq valandq skaidiaus per

)

50

67
50

68

l



privalomos kiekvienam mokytojui, tadiau skiriamos mokytojams individualiai. laikantis Siq

nuostatq:

13.2.1. nevir5ijant maksimalaus valandq, susijusir.l su prof'esiniu tobulejimu ir veikla

mokyklos bendruomenei, skaidiaus, nurodyto valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo

apmokejimo istatymo 5 priedo 7 punkte bei Sio apra5o 6 punkte;

13.2.2. nevirsijant valstybes ir savivaldybiq [staigq darbuotojq darbo apmokejimo jstatymo

5 priedo 7 punkte bei Sio apra5o 6 punkte mokytojo pareigybei per mokslo metus nustatyro darbo

valandq skaidiaus i5 viso, atsiZvelgiant i mokytojui skirtq kontaktiniq valan<iq. valandq ugdomajai

veiklai planuoti, pasiruoSti pamokomas, mokiniq mokymosi pasiekimams ver1inti. vadovauti klasei

(grupei) ir Apra5o 13.1 papunktyje nurodytq valandq skaidiq.

14. Suderinus su prolesine s4junga 75 procentq visq nekontaktiniq valandq per savairg

mokytojai gali dirbti nuotoliniu budu.

LOGOPEDU, SOCIALINIU PEDAGOGU PAREIGINIU ALGU
PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

18. Lo edams taikomi darbo uZmokesdio astoviosios dalies koellcientai

oginio darbo staZas (metais)

nuo
daugiau

20 iki
25 metq

daugiau
kaip 25
metai

8.62 Q7

Suteiktos kvalifi kacines kategorij os

8,81 8,84 8.91

Pastoviosios dalies koefi cientai
dZiais)os baziniais dnes al

Pareisvbe

iki 2

metq

nuo

5 metq

giau 2
iki

nuo
daugiau
5 iki l0
metq

nuo
daugiau
l0 iki

l5
metq

nuo
daugia

u

15 iki
20

met
Nesuteiktos kvalifi kacines kategorijos

Logopedas,
Socialinis pedagogas

8^l I 8,1 4 8,21 8.36 8.65

Logopedas,
Socialinis pedagogas

8,71 8,73 8,74 8,19

Vyresnysis logopedas,
Vyresnysis socialinis
pedagogas

8.92 8,95 8,99 q ]s 9 4 9.44

19. Pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai del veiklos sudetingumo logopedams:

19.1 . didinami 5 procentais:



l9.l.l . teikiantiems specialiEi4 pedagoging pagalbq mokiniams, kuriems del ligos ar

patologines blkles skirtas mokymas namuose;

19.2. gali biiti didinami 20 procentq pagal kitus mokyklos darbo apmokejirro sisrenrrrjc

nustatytus kriterijus.

20. Logopedq, dirbandiq mokyklose darbo laikas per savaitg yra 32 valandos. iS jq l8
valandq skiriama tiesioginiam darbui su mokiniais (mokiniq specialiesiems ugdymosi poreikiams

tirti ir ivertinti, specialiosioms pratyboms vesti), l4 valandq - netiesioginiam darbui su mokiniais

(darbams planuoti, pasirengti specialiosioms pratyboms. pagalbai mokytojams rengiant ugdyrno

programas, mokytojams, tevams (globejams, riipintojams) konsultuoti specialiqjq ugdymosi

poreikiq turindiq mokiniq ugdymo klausimais, dokumentams, susijusiems su ugdymu. rengti ir kt.).

21. Socialiniq pedagogq, dirbandiq mokyklose, darbo laikas per savaitE yra 36 valandos.

22. Mokytojo padejejo, pareigybe priklauso C tygiui ir mokamas atlyginimas pagal I

pried4.
23. Pareigines algos pastoviosios dalies koellcientai del veiklos sudetingumo mokytojo

padejejui iki l0 procentqjeijis dirba su l-2 vaikais, turindiais j udej imo negalg.


