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PALANGOS LOPSELIO-DARZELrO,,zrLVrNAS,, DARBUOTOIU. 
DARBO APMOKEIIMO SISTEMA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Palangos lopKelio-darZelio ,.Zilvinas" (toliau Mokykla) darbuotojq darbo
apnokejimo sistema (toliau - Sistema) reglamentuoja Mokyklos darbuotojq kategorijq pagal
pareigybes ir-kvalifikacij4 nustatym4, apmokejimo formas, darbo uZmokesiio dydZius, materialiniq
paSalpq skyrimo tvark4, darbo apmokejimo s4lygas. Tai, kas nenumatyta sistemoje, sprendZiama
taip, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybitl istaigq darbuotojq darbo
apmokejimo istatyme.

. 2. Sios Sistemos nuostatos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo
kodekso nuostatomis ir jas igyvendinandiais teises aktais, Lietuvos Respublikos valstybes ir
savivaldybiq istaigtl darbuotojq darbo apmokejimo !statymu (toliau lstatymas), Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymais, Mokyklos darbo tvarkos taisyklemis ir
yra suderintos su kitais Mokyklos lokaliniais teises aktais bei taikomos apskaitiuojant ir i5mokant
pagal darbo sutartis dirbandiq darbuotojq darbo uZmokesti.

II SKYRIUS
DARBUOTOIV PAREIGYBIV LYGIAI IR GRUPES

3. Mokyklos darbuotojq pareigybds yra keturiq lygit1:
3.I. A(A2) lygio pareigybes, kurioms bartinas ne Zemesnis kaip aukStasis

universitetinis iSsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu iSsilavinimu arba
aukitasis koleginis i5silavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu
iSsilavinimu;

3.2. B lygio pareigybes, kurioms butinas ne Zemesnis kaip aukStesnysis
i5silavinimas ar specialusis vidurinis i5silavinimas, igyti iki 1995 metq;

3.3. C lygio - pareigybes, kurioms butinas ne Zemesnis kaip vidurinis i5silavinimas ir
(ar) igyta profesine kvalifikacija;

3.4. D lygio - pareigybes, kurioms netaikomi iSsilavinimo ar profesines kvalifikacijos
reikalavimai.

4, Mokyklos darbuotojq pareigybes skirstornos i Sias grupes:
4.1. Mokyklos vadovai ir jt1 pavaduotojai, kuriq pareigybes priskiriamos A lygiui,

atsiZvelgiant i bntin4 iSsilavinimq toms pareigoms eiti;
4.2. struktlriniq padaliniq vadovai ir jq pavaduotojai, kuriq pareigybes priskiriamos

A arba B lygiui, atsiZvelgiant i bntin? i5silavinim4 toms pareigoms eiti;
4.3. specialistai, kuriq pareigybes priskiriamos A arba B lygiui, atsiZvelgiant ibntinq

i3silavinimE toms pareigoms eiti:
4.4. kvalifikuoti darbuotojai, kuriq pareigybes priskiriamos C lygiui;
4.5. darbuotojai, kuriq pareigybes priskiriamos D lygiui (toliau - darbininkai).
5. Mokyklos direktorius tvirtina darbuotojq pareigybiq s4raius ir darbuotojq

pareigybiq apraSymus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybes ar ios !galiotos institucijos
patvirtint4 Valstybes ar savivaldybiq istaigq darbuotojg pareigybiq apra5ymo metodik4. Mokytojq
pareigybiq apra5ymo metodik4 tvirtina Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministras.

6. Darbuotojo pareigybds apraiyme nnrodoma:
6. i. pareigybes pavadinimas;



6.2. pareigybes grupe;
6.3. pareigybes lygis;
6.4. specialus reikalavimai, keliami

darbo patirtis, profesine kvalifikacija);
6.5. pareigybei priskirtos funkcijos.

Sias pareigas einantiam darbuotojui (ilsilavinimas,

III SKYRIUS
DARBO UZUOT<ESTIS IR MATERIALINES PASALPOS

7. Mokyklos darbuotojq darbo uZmokesti sudaro:
7.1' pareigine alga (menesine alga - pastovioji ir kintamoii dalys arba pastovioji

dalis)' Mokyklos darbuotojq pareigines algos pistovioji dalis nustatoma pareigines algos
koeficientais. Pareigines algos koeficiento vienetas yra lygus pareigines algos baziniam dydZlui,
kuris tvirtinamas lstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta irrurku. Pa=reigines" algos pastorrioji dalis
apskaiiiuoiama atitinkam4 pareigines algos koeficient4 dauginant ii pareigines algos bazinio
ovctzro:

. 7.2. priemokos;
7.3. mokejimas uZ darbq poilsio ir Sveniiq dienomis, nakties bei vir(valandini darb4,

budejimE ir esant nukrypimams nuo normaliq darbo salygq;
7.4. prernijos.
8. Mokyklos darbuotoitl pareigines algos pastovioji dalis nustatoma, atsiZvelgiant iSiuos kriteri jus:

8.1. veiklos sudetingum4;
8.2. darbo kruvi (intensyvumas nevirlijant nustatyto darbo laiko);
8.3. atsakomybes lyg!;
8.4. papildomq igudZiq ar svarbiq einamoms pareigoms ziniq turejimE;
8.5. savarankiSkumo lygi;
8.6. darbo funkcifq ivairovg;
8.7. profesinio darbo parirri.
9. Mokyklos darbuotojtl pareigines algos pastoviosios dalies nustatymas:
9.1. direktoriaus pavaduotoio ugdymui pareigines algos pastovioji dalis nustatoma

pagal [statymo 5 pried4, 5iq Sistem4, atsiZvelgiani i MokykloJe ,gdomq mokiniq skaiiiq,
pedagogini darbo stal'4 ir veiklos sudetingum4. Direktoriaus pavaduolojo ugdymui pa.eigir."s
algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas pagal leistinas koeficientq ribas:

Mokiniq skaiiius

Pastoviosios dalies koeficientai (pareigines algos tt*t"t. dydztatt
pedagoginio darbo staZas (metais)

.t .
1Kr 10

nr"ro daugiau kaip 10

ik.i 1s
daugiau kaip 15

,1 .
tKl 500 5,7 6-t0,44 5,97-r0,46 6, 15- 10,48

501 ir daugiau 7,\6-10,5 7,45-10,65 7,66-10,8

9 '2' direktoriaus pavaduotoio lkio' reikalams pareigines algos pastovioii dalis
nustatoma pagal Istatymo 1 pried4, 5iE SistemE, atsiZvelgiant I pareigybiq sEraie nustatyt4
darbuotoiq pareigybiq skaitiq ir vadovaujamo darbo patirti, kuri apskaitiuoiama susumuojant
laikotarpius, kai buvo vadovauiama istaigoms, imonems ir organizaiilo-, ar jq padaliniams ir
kitus svarbius pareigines algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijus: vadovavimE
nepedagoginiam personalui, kuri sudaro iki 35 darbuotojq, veiklos sudetingum4, darbo krnvi,
atsakomybes lygi (strateginiq planq, veiklos planq rengimas ir lgyvendinimas, vielqjq pirkimq
vykdymas ir ataskaitq, kitq dokumentq rengimas), uZimamoms pareigom, ,,rurbiq- Zinlq i;
papildomq igudZiq turejim4. Direktoriaus pavaduotojo nkio reikalims pareigines uigo,
pastoviosios dalies koeficientas nustatomas pagal leistinas koeficientq ribas:



Valstybes ar
savivaldybiq istaigq

grupe

Vadovaujamo darbo
patiftis
(metais)

Pastoviosios dalies koefic
baziniais dydZiais), ka

entai (pareigines algos
pareigybes lygis A

vadovq vadovq pavaduotojq

I
nuo 201 ir daugiau

pareigybiq

.1 .
tKl 5 4,8-r2,8 4 17-1 1 \)

nuo daugiau kaip 5 iki
10

4,9-r3,r 4,4r-tI.79

daugiau kaip 10 5,0-13,4 4,54-12,3

II
nuo 51, iki 200

pareigybiq

.l .

lK1 5 4,6-12,4 4,32-II,16
nuo daugiau kaip 5 iki

10
4 7-1) 6 4,35-1r,34

daugiau kaip 10 4,8-r2,8 4,37-11,52

III
50 ir maZiau
pareigybiq

iki 5 4 4-1) n 4, 18- 10,8
nuo daugiau kaip 5 iki

10
4 \-1) ) 4 )1-r r n

daugiau kaip 10 4,6-12,4 4,30-rr,16

9.3. vyriausioio buhalterio pareigines algos pastoviosios algos pastovioii dalis
nustatoma pagal lstatyrno 2 priedq ir 5i4 

-Sistem4, 
atsiZvelgiant i pareigybe"s lygl, vadovaujamo

darbo patirti, kuri apskaidiuojama snsumuojant laikotarpius, kai Lurro-vadovaujama lstaigoms,
imonems it otganizaciioms ar jtl padaliniams, ir profesinio darbo patirti, kr-rri apskaitiuojama
susumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiSkas pareigybes apraiyme nusrarytam tam
tikros profesijos ar specialybes darbas arba vykdytos analogi3kos pareigybes apraiyme nustatytoms
funkcijoms ir kitus svarbius pareigines algos pastoviosios dalies tt"rtuiy-o kiiterijus: vadovavimq
skyriui, kuriame yra iki 10 darbuotojq, veiklos sudetingumQ, darbo krnv!, atsakomyber lygi
(strateginiq planq, veiklos planq rengimas ir igyvendinimas, ataskaittl i, kitq dokumenil
rengimas), uZimamoms pareigons svarbitl Ziniq ir papildomq igndZiq rurejim4. Vyriausiojo
buhalterio pareigines algos pastoviosios daiies koeficientas nustatomas pagal leistinas koeficientq
ribas:

Vadovaujamo
darbo

patirtis
(metais)

Pareigybes lygis
B

profesinio darbo patirris (metais) profesinio darbo patirtis (metais)

iki 5 5- 10
daugiau
kaip 10

iki 5 5- 10
daugiau
kaip 10

.1 .
lKl 5 3,6-9,5 3,7-9,7 3,8-r0,2 3,4s-8,88 3,6-9,05 3,7-9,23( 10 3,7-9,55 3,8-9,9 3,9- 10,6 3,6-9,05 3,7-9,23 3,8-9,4r

daugiau kaip
10

3,8-9,6 3,9-10,1 40-110 3,8-9,41 3,9-9,s9

9.4. A ir B lygio specialistq (apskaitininko, ra5tines administratoriaus, duomenr4 bazitl
specialisto, dietisto) pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas pagal lstatymo 3
pried4, 5i4 SistemE, atsiZvelgiant i pareigybes lygi ir profesinio darbo patirti, kuri apskaliiuojama
susumuoiant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiSkas pareigybes apralyme nustatytam tam
tikros profesijos ar specialybes darbas arba vykdytos analogi5kos pareigybes apra5yme nustatytos
funkciios. Nustatant pareigines algos pastoviosios dalies koeficienq dydZius atsiZvelgiama i Siuos
kriterijus:

9'4.I- vykdomos tik pareigybes apraSyme nustatytos funkcijos, o lrl atlikimui
nereikalingi papildomi igndZiai, sprendimai savarankiikai nepriimami;

9'4.2- darbas, susiigs su informacijos teikinu valstybes ir savivaldybes institucijoms,
funkciioms atlikti savaranki5kai pasirenkamas budas ar metodas, reikalingi papildomi igndZiai ir
specialios Zinios;

9'4.3. auk5tas atsakomybes lygis, t. y. darbuotojo veikla nuolat susijusi su dokumentu



Pareigybes lygis

Pastoviosios dalies koeficientai (p

profesinio darbo patirtis (metais)
.t .

1K1 2
nuo daug

2ik
au kaip
5

nuo daugiau kaip
5 iki 10

daugiau kaip
l0

A lygis 3,38-7,6 3,4-8,5 3.45-9,5 3,6-10,5
B lygis i {\- / < 3,39-7 ,4 3,45-7,6 3,s-8,0

rengimu, aiSkinimu ar i5vadq teikimu, apskaitos tvarkymo arba atsiskaitymq kontrole, ar biudZeto
'"rykdymu ir finansiniq ataskaitq sudarymu, ar informaciniq sistemq prieZiura ir apsauga;

9'4'4' A ir B lygio specialistq leistinos pastoviosios dalies koeficientq ribos:

9.5. C lygio kvalifikuorq darbuotoi
technines prieZirlros ir einamojo remonto darbi
algos pastoviosios dalies koeficientas nLlsraro
atsiZvelgiant i pareigybes lygi ir profesinio
laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiikas par
ar specialybes darbas arba vykdytos analogi
Nustatant pareigines algos pastoviosios dalies ko

. 9.5.1. maZai sudetingos uZduotys, vykdomos tik pareigybes aprasyme nustatytos
IUNKC1IOS:

g.5-2. atliekama daugiau papildomq funkcijq, lyginant su kitais analogiikais funkcijas
atliekaniiais kvalifikuotais darbuotojais;

9.5.3. tiesiogiai dirbama grupeje, kurioje ugdomi 2 ir daugiau mokiniq, del lgimrq ar
igytq sutrikimq turindiq vidutinius specialiuosius ugdymosi poreikius, ir (arba) r-j -oki-rriai, del
lgimtq ar igytq sutrikimq turintys dideliq ar labai dideliq .p".iuhqlq ugdymosi poreikiq;

9.5'4. C lygio kvalifikuotrl darbuotojq leistinos pastoviosios dalies koeficienttl ribos:

9.6. mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq pareigines algos pastovioji dalis
nustatoma pagal lstatymo 5 priedq ir 5iE Sistem4, atsiZvelgiant I pedaglginio darbo stai.4,
kvalifikacing kategoriiq ir veiklos sudetingum4. .Mokytojq ir pugulbo, Lou,.iri specialistq
pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas pagal l"irtinu, koeficientq ribas:

9.6.r- ikimokyklinio ugdymo mokytoiq, meninio ugdymo mokytoiq:

Pareigybes lygis

Pastoviosios dalies koefic entai (pareigines algos baziniais dydziais)
prof esin io darbo patirtis (merais)

TK7 Z
nuo daugiau kaip

2iki5
nuo daugiau kaip

5 iki 10
daugiau kaip i0

C Iygis 3 31-5 1 7 \4-\ 4 1 ?6-5 6 3,38-7,0

Kvalifikacine
kategorija

Pastoviosios dalies koeficientai (pareigines algos baziniais dydZiais)
da inio darbo staZas (metais)

nuo daugiau
kaip 3 iki 10

nuo daugiau kaip
10 iki 15

daugiau kaip 15

Nesuteiktos kvalifikacines kategorijos
Mokytoias 4,47-4,64 4,75-4,93 4.91-5,0 4,92-5,I3

Pedagoginio darbo staZas (metais)

nuo dar-rgiau kaip
10 iki 15

daugiau kaip 15

Suteiktos kvalifikacines kategorilos
Mokytojas 4,77-4,96 4.95-5,\5
Vyresnysis mokytojas \ )1-\ 4? 5 ?O-q (1



Mokytojas
metodininkas 5,69-5,93 5,8s-6,09 6,0r-6,23
Mokytojas ekspertas 6,49-6,74 6,s6-6,81 6,73-7,0

9.6.2. prieSmokyklinio ugdymo mokyrojq:

9.6.3. specialiojo pedagogo, logopedo:

Kvalifikacine
kategorija

Pastoviosios dalies koeficientai (pareigines algos baziniais dydziais)
pedagoginio darbo staZas (metais)

nuo daugiau kaip
3 iki 10

nuo daugiau
kaip 10 iki 15

daugiau

Nesuteiktos kvalifikacines kategorijos
Mokytojas 4,69-5,57 5 0-5 q? 5,05-6,0 5,16-6,r5

Pedagoginio darbo staZas (metais)

iki 10
nuo daugiau
kaip l0 iki 15

daugiau

Suteiktos kvalifikacines kategorijos
Mokytojas 5.02-5,95 5,2-6,18
Vyresnysis mokytojas 5,48-6,52 5,56-6,6r 5,78-6,96
Mokytojas
metodininkas 5,97-7,12 6,r5-7,32

Mokytojas ekspertas 6,81-8,1 6,89-9,77 7,07-9,39

Pareigybe

Pastoviosios dalies koeficientai
reigines algos baziniais dydZiais)

pedagoginio darbo staZas (metais)

nuo daugiau
kaip 3 iki 10

nuo daugiau
kaip 10 iki 15

daugiau kaip 15

Nesuteiktos kvalifikacines kategorijos

Specialusis pedagogas, 4,76-5,2 5,2r-5,46 5,47-5,7 5,71-6,0

Pe nio darbo staZas (metais
iki l0 nuo daugiau kaip 10 iki 15 daugiau kaip 15

Suteiktos kvalifikacines kategoriios
Specialusis pedagogas.

5,0-5,47 5,48-s,B 5,81-6,02
Vyresnysis specialusis
pedagogas, vyresnysis 5,6r-6,t6 6,r7-6,23 6,24-6,45

Specialusis pedagogas
metodininkas, logopedas
metodininkas

6,0r-6,6 6,6r-6,77

Specialusis pedagogas
ekspertas, logopedas 6,7 3-7 ,39 7,39-7,46 7,47-7,7



Pedagoginio darbo staZas
(metais)

Pastoviosios dalies koeficientJ
reigines algos baziniais dydZiais)

3,8-5,95
3,83-6,65

t.oauglau l(alp I5 3,93-7.35

9.6.4. fudesio korekcijos mokytojq:

9'7' darbininkq (valytojo, aplinkos tvarkytojo, sargo, statiniq technines prieZiuros ireinamojo remonto darbininko, virtuves pagalb nio darbininko) pareigines ulgo. puriovioji dalisnustatomd'minimaliosios menesines algos dydZio.
10' Nustatant pareigines algos pastoviosios dalies koeficient4, darbuotojai pateikiaMokyklos raStines administratoriui dokumentus, irodaniius vadovaujamo ar profesinio darbopatirti, tgytq kitose darbovietese. Nepateikusiems patirti irodandirl dokumentq, vertinama

vadovaujama ir profesine patirtis, igyta Mokykloje.
i1' Mokyklos darbuotojq pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai gali bntil'1.drdrnami del veiklos sudetingunro:
11'l' 5 procentais specialiesien-rs pedagogams, logopedams, dirbantiems Mokykloje,

skirtoje mokiniams, del igimtq ar igytq sutriklmtl lurlntiems dideliq ar labai dideliq specialiqjq
ugdymosi poreikiq;

11.2. 5-10 procentq:
7L2.7. direktoriaus pavaduotojui u ui, mokiniq, turiniiq specialiqjtl

ugdymosi poreikiq, ugdymo organizavimq, arba jei 5 ir daugiau mokiniq, iellgimtq'a,
igyttl sutrikimtl turindiq dideliq ar labai dideliq spe ymosi poreikiq;

II.2.2. ikimokyklinio ugdymo mok
meninio ugdymo mokytojams, dirbantiems paga
programas, kuriq grupeje ugdomi 2 ir daugiau
vidutinius specialiuosius ugdymosi poreikius, ir (
turintys didelig ar labai dideliq specialiqjq ugdy

1L2'3. judesio korekciios mokytojui (pagalbos mokiniui specialistui), dirbaniiam
Mokykloje, skirtoie mokiniams, del igimtq ar igyttl iuttiki-.1 turintiems dideliq ar labai dideliq
specialiqjq ugdymosi poreikiq;

1L3. 5-20 procentq:
11.3.i. ikimokyklinio ugdymo mokytojams, prie5mokyklinio ugdymo mokytojams,

meninio ugdymo mokytoiams, dirbantiems specialiose ikimokyklinio ugdymo grupese, skirtose
mokiniams, del igimtll ar igytu sutrikimtl turintiems dideliq ar iabai dldeiiq specialiqjq ugdymosi
poreikiq;

II'3'2. ikimokyklinio ugdymo mokytojams, prieSmokyklinio ugdymo mokytojams,
meninio ugdymo mokytoiams, kuriq grupese ugdomi 4 ii"daugiau mokiniq,'a"t 1gi-,q u,- lgyrqsutrikimq rurindiq dideliq ar labai dideliq specialir jt1 ugdymosi poreikitl

12' Mokyklos darbuotojq pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas
i5 naujo:

i2.1. pasikeitus vadovaujamo darbo ar'.profesinio darbo patiriiai;
12.2. igijus mokytojo kvalifikacing karegorij4;
12.3. pasikeitus pedagoginiam darbo staZui.
13' Nauiai gines algos pastoviosios dalies koeficientas tvirtinamas

Mokyklos direktoriaus ! oiams bei pagalbos mokiniui specialistams, lgijusiemskvalifikacing kategoriiE' pastoviosios dalies koeficientas tvirtinamas ir taikomas
nuo sausio 1 d. ar rugseio I d' Vadovauiamo darbo, profesinio darbo ir pedagoginio darbo staZas
perskaidiuoiamas ir pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas tvirtinamas ir taikomas nuo
sausio I d. ar rugsejo I d.

14' Mokyklos darbuotoiq pareigines algos pastoviosios dalies koeficientus nustato
Mokyklos direktorius, atsiZvelgdamas I Mokyklos darbo uZ^mokesiiui skirtus asisnavimus.



15' Darbuotoio pareigines algos pastovioii dalis sulygstama darbo sutartyje pagal
lstatym4, SistemE ir Mokyklos direktoriaus isakyma.

16' Pokyiiai, galintys daryti itut4 purtoviosios pareigines algos pastoviosios dalieskoeficiento dydZiui, ivertina Mokyklos di.ektorius.
17. Mokykios darbuoroiq pareigines algos kintamoji dalis:
17'1' darbuotojtl pareigines algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuopraejusiq metq veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines uZduotis, siektinus

rezultatus ir jt1 vertinimo rodiklius, is&yius 17.3 papunktyje nurodyt? atveii;
17 '2' pareigines algos kintamoji dalis, atsiZvelgiani ! praelusiq merq veiklos

vertinimE, nustatoma vieniems metams ir gali siekti iki 50 procentq pu."igir-r"s aLgos paitoviosios
dalies prikJausomai nuo Mokyklai darbo r-rzrnokesiiui skirtq asignavimq;

17'3. darbuotoio pareigines algos kintamoji dalis gali buti nustaryra priemimo idarb4
T:t'-t, atsiZvelgiant i darbuotojo profesing kvalifikacij4 ir jam keliamus uZdavinius, taiiau nedidesne kaip 20 procentq pareigines algos pastoviosios dahes ir ne ilgiau kaip vieniems metams;

17'4' konkreiius pareigines algos kintamosios dalies JydZius pagal SistemE nustatoMokyklos direktorius, atsiZvelgdamas i darbuotojo tiesioginio vadovo siulymus;
17 '5 ' mokytoitl, pagalbos mokiniui specialistq pareigines algos kintamoji dalisnenustatoma;
17.6. darbininkams pareigines algos kintamoji dalis nenustatoma.
18. Priemokos:

darbo krnvi, kai yra padidejgs darbtl mastas
as nevirSijant nustatytos darbo laiko trukmes ar
igybes apraSyme ir suformuluotq ra5tu, vykdymE,
s pastoviosios dalies dydZio priemoka;

1B'2' priemokq ir pareigines algos kintamosios dalies ,r.,-u ,'r"gu1i viriyti 60 procentq
pareigines algos pastoviosios dalies dydi.io;

18.3. konkrettl priemokos dydi, nurodydamas, uZ kE, nusrato Mokyklos direktorius.
19' Mokejimas uZ darbE poilsio ir Sveniiq dienomis, nakties bei virsvalandinl darbq,

budejimE ir esant nukrypimams nuo normaliq darbo .4iyg.1,
19'I' ui darb4 poilsio ir Svendiq dienomis, nakties bei virivalandini darbE, budejim4ir esant nukrypimams nuo normaliq darbo sqlygq darbuotojams mokama Lietuvos R"rprbiiko.

darbo kodekso nustatyta tvarka;
19 '2 ' dirbant daugiau nei etatu tose paiiose pareigose, ui. virivalandini darbE

mokamas pusantro darbuotoio darbo uZmokesdio iydZio uZmokestis. Su darbuotoju clarbo
sutartyie sulygus del padidinto darbo masto, darbas nelaikomas virSvalandiniu ir darbuotojui
mokamas iprastas darbo uZmokestis; 

_
79'3' ui' vir5valandini darb4 poilsio dien4, kuri nenustaryta pagal darbo grafik4, ar

vir5valandini darb4 nakti mokamas dvigubas darbr otojodarbo uZmokesiis;
19'4' ui' virSvalandini darbE Sveniiq dienq mobamas dviejq slr puse darbuotojo darbo

uZmokesdio dydZio uZmokestis;
19'5' uZ darb4 Svenditl d_ren4, darb4 poilsio dienE, kuri nenustatyta pagal darbo

grafikE, mokamas dvigubas darbuotoio darbo uZmoiestis arba dariuotojo prasymu darbo poilsio ar
Svendiq dienomis laikas ar virSvalandinio darbo laikas padauginti iS nustatyto (rg.3-1g.4 punktai)
atitinkamo dydi,io, gali bnti pridedami prie kasmeiiniq atostogq laiko.

20. Premijos:
20'1' darbuotoiams ne dau iau kaip vien4 kartq per merus Mokyklos direktorius gali

skirti premijas (procentais nuo pareigine algos pa, toviosios dalies):
20.I.I. atlikus vienkartines, ypad svarbias Mokyklos veiklai, uZduotis - iki 50

procentll, gavus Mokyklos tarybos ir darbuotojq atstovo pritarim4;
20'I.2. ivertinus labai gerai darbuotojo praejusig kalendoriniq metq veikl4 - iki 100

procentq, atsiZvelgiant i tiesioginio vadovo siulymE ir suderinus su darbuotojq atstovu;
20'2' prerniios negali viriyti darbuotojui nustatytos pareigines algos pastoviosios

dalies dydZio;
20.3. premijos skiriamos nevir5ijant Mokyklai darbo uZmokesiir,ri skirtq leiq;



20'4' premija negali buti skiriama darbuotojui, jeigu darbuotojas per paskutinius
dvylika menesiq padare pareigq, nustatytq darb< teises normose, darbo tvarkos taisyklese, darbo
sutartyje ar kituose lokaliniuose teises aktuose, paZeidim4.

2 1. Materialines paSalpos:

algq dydZio materialine paialpa:
. 2I.2. mirus darbuotojui, io Seimos nariams gali bnti iSmokama iki 5 minimaliqjq

menesiniq algq dydZio materialine pa5alpa, ieigu yra jo Seimos nariq raSytinis praiymas ir pateikti
mirties faktE patvirtinantys dokumentai;

27.3. materialing pa5alp4 darbuotojams ar jq Seimos nariams skiria Mokyklos
direktorius gavgs Mokyklos tarybos ir darbuotoiq atstovo pritarimus;

2I.4' materialines pa5alpos Mokykios darbuotojams ar jq ieimos nariams mokarnos iS
Mokykla.i skirtq le5g.

IV SKYRIUS
oannuorolU KASMETINES vErKtos vEnTTNIMAS rR sKATTNTMAS

22. Darbuotojq kasmetinio veiklos vertinimo tikslas - lvertinti darbuotojq, ilskyrus
darbininkus' mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, praejusiq kaiendoriniq metq veiklE pagal
nustatytas metines uZduotis, siektinus reznltatus ir jt1 ivertinimo rodiklius.

23' Darbuotojq.praeiusig kalendoriniq metq veikla vertinama vadovaujantis palangos
lopselio-darZelio ,,Zilvinas" darbuotoiq veiklos vertinimo tvarkos aprasu.

24' Metines uZduotys, siektini rezultatai ir lq vertinimo rodikliai darbuotojui
nustatomi kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, o einamaisiais metais priimtam darbuotojui -per vien4 menesi nuo priemimo I pareigas dienos. |eigu priemus i pareigas darbuotojq iki
einamqitl kalendoriniq metq pabaigos lieka maZiau kaip 6 menesiai, totiu- darbuotoiui meiirres
uZduotys, siektini rezultatai ir iq veftinimo rodikliai nustatomi kitien-rs metams iki kitq metrl
sausio 31 dienos, o einamiesiems metams siektini rezultatai ir jq vertinimo rodikliai nenustaiomi.

25 ' Metines veiklos uZduotis, siektinus rezultatus ir iq ivertinimo rodiklius
darbuotojams nustato ir kasmeting veiklE vertina jq tiesioginis vadovas.

26. Darbuotoiq praejusiq metq veikra gali bati ivertinama:
26.L labai gerai;
26.2. gerai;
26.3. patenkinamai;
26.4. nepatenkinamai.
27. Darbuotoiq veikla ivertinama kiekvienaii metais iki sausio 3i dienos, jeigu

darbuotojas ne trumpiau kaip 6 menesius per praejusius kalendorinius metus ejo pareigas
Mokykloje.

28. Darbuotoio tiesioginis vadovas, ivertings Mokyklos darbuotojo praejusiq
kalendoriniq metq veiklE:

28.1- labai gerai, - teikia vertinimo iSvadE Mokyklos direktoriui su siulymu nusratyri
vieniems metams pareigines algos kintamosios dalies dydi, ne maZesni kaip 10 ir ne didesnl kaip
50 procentq pareigines algos pastoviosios dalies, ir gali teikti iSvadq ., .i.,ly-u skirti premijE:

28.1.1. 10 procentq - jeigu visos planuotos uZduotys ivykdytos laiku, Moiyklos
veikloje pasiekta geresniq rezultatq, pagerinta jos veikla;

28.I.2.30 procentq - jeigu visos planuotos uZduotys ivykdytos laiku ir viriyti kai
kurie sutartiniai vertinimo rodikliai, Mokyklos vr ikloje pasiekta ge.es.riq ierultatq, pagerinta iosverKla:



28.1.4. gali bnti skiriama iki 100
uZmokesdiui skirtas leSas;

procentq premija, atsiZvelgiant i Mokyklai darbo

28'2' getai' - teikia vertinimo i5vad4 Mokyklos direktoriui su siulymu nustatvti
vieniems metams pareigines algos kintamosios dalies dydi iki 10 procentq pareiginu; ;l;".
pastoviosios dalies;

28.3- patenkinamai, - teikia vertinino i5vadE Mokyklos direktoriui su siulymu
vienus metus nenustatyti pareigines algos kintamosios dalies;

28'4' - teikia vertinimo iSvadE Mokyklos direktoriui su siulymu
vieniems metams i pareigines algos pastoviosios dalies koeficient4, taiiau ne
maZesni, negu tai profesing darbl puiirtl numatyr4 minimalq pareigines algos
pastoviosios dalies koeficientE.

29' Mokyklos direktorius, gavgs i5 tiesioginio vadovo darbuotojq lvertinim4, per 10
darbo dienq priima sprendimE pritarti ar nepritarti darbuotojo tiesioginio vajovo siulymams del
pareigines algos kintamosios dalies ir kitq sinlymtl igyvendini*o. Si-t sprendimas galioja vienus
metus' feigu Mokyklos direktorius priima motyvuotq sprendimq neigyrrendlnti sinlyLo ar veiklos
vertinim.o i5vados' darbuotojo iki vertinimo buvusi teisine padetis tr"rik"itiu.

30. Darbuotoias priimtus sprendimus del io vlrtinimo turi teisg skqsti darbo gintams
nagrineti nustatyta tvarka.

dien4.

V SKYRIUS
DARBO LAIKO APSKAITA

31. Darbo laiko apskaitos Ziniaralti atsakingi uZ 5i darbE darbuotojai pildo kiekvienE

32. Baigiantis menesiui (5 dienos iki menesio pabaigos), uZpildyti ir atsakingq
asmenq pasiraiyti darbo laiko apskaitos Ziniara5iiai pateikiami r,ryriausialam buhatteriii.
Vyriausiasis buhalteris, priimdamas darbo laiko apskaitoi Ziniaraiti, patikrina visq rekvizitg,
duomenq uZpildymo teisingumE. VisiSkai ir teisingai iformintas darbo laiko apskaitos Ziniaraitis
yra pagrindas skaidiuoti darbuotojams priklausanti darbo uzmokest!.

33. Kiekvien? menesi darbo uZmokestis darbuotojams skaiiiuojamas, atsiZvelgiant j
faktiSkai dirbt4 laik4.

VI SKYRIUS
VIDUTINIS rR MTNIMALUS DARB o uLfvoKESTrs. DARBo uZnror<rsiro

INDEKSAVIMAS

28'I'3' 50 procentq - jeigu visos planuotos uZduotys ivykdytos laiku ir viriyti kaikurie sutartiniai vertinimo rodikliai, atliktos uZiuotys, orientuotos I Mokyklos veiklos pokytl arproceso tobulinim4, idiegtos naujoves;

34. Darbuotoio vidutinis darbo uZmokestis ipskaiiiuojamas remiantis galiojantiu,
Vidutinio darbo uZmokesiio skaidiavimo tvarkos apraSu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimu.

35. Vidutinio darbo uZmokesiio skaiiiuojamasis laikotarpis yra 3 paskutiniai
kalendoriniai menesiai, einantys priel tE menesi'uZ kuri mokamas vidutinis darbo uZmokestis
skaidiuoiamas pagal paskutiniq triig menesiq darbo r-rZmokesdio vidurk!. I darbuotojo vidutin!
darbo uZmokesti iskaitonra:

35.I. bazinis darbo uZmokestis uZ atliktE darb4 Mokykloje pagal nusratyrus darbo
uZmokesiio pareigines algos pastoviosios dalies koeficientu. b"i pu."igi.res algls kintam4j4 dali;

35.2. didesnis apmokeiimas uZ darb4 poilsio ir Svendiq dienomis, vir5valanJi"l au.Ua,
darb4 naktl;

35'3. papildoma darbo uZmokesiio dalis, nustatyta Salit1 susitarimu arba mokama
pagal darbo teises normas arba 5iq sistenr4;

35.4. priedai ir priemokos prie menesir-riq algq;



35.5. premijos uZ atlikt4 darb4, nustatytos
teises normas ar 5iE SistemE;

36. Mokykloje taikoma Lietuvos
menesine alga ir minimalus valandinis atlygis.

37. Minimalus darbo uZnokestis
darbq darbuotojui atitinkarnai uZ viena valanda

38. Minimalus darbo uZmokestis
darbu laikomas darb'as, kuriam atlikri nekeliami
gebe jimq reikalavimai.

Saliq susitarimu arba mokamos pagal darbo

Respublikos Vyriausybes patvirrinta minimalioji

- maZiausias leidZiamas atlygis uZ nekvalifikuot4
ar visa kalendorinio menesio darbo laiko norma.
mokamas uZ nekvalifikuot4 darbE. Nekvalifikuotu
jokie specialus kvalifikaciniq igndZiq ar profesiniq

39' Darbo.uZmokestis gali buti indeksuojamas, atsiZvelgiant i infliacijos koeficient4(kainq kltimo indeks4)' Sprendim! del darbo uZmokesiio indeksavimo priima Mokyklosdirektorius, atsiZvelgdamas i Mokyklos darbo uimokesdiui skirtus asisnavimus.

VII SKYRIUS
DARBO UZIVTOTESdIO MOKEJIMO TERMINAT, TVARKA

mokamas du kartus per menesi: avansas _ ne
a suma ne didesne kaip 40 procentq atlyginimo
veliau kaip 31 dien4. lei yra darbuotojo ra5tiSkas

4r' Darbo uZmokestis mokamas tik pinigais, pervedant i darbuotojo nurodyt4asmening s4skait4 banke.
42' Darbo- sutariiai pasibaigus, visos darbuoto jo su darbo santykiais susijusiosi5mokos i5mokamos paskuting darbuotof o darbo dienE.
43' DienE prie5 iSmokant atlyginim4, Mokyklos darbuotojui pateikiamas arsiskaitymoIapelis siuntiant ji i asmenini darbuotoio elektronin! palia arba pateiklamas popierinis variantas.
44' Darbuotojui raiti5kai praSant, darbdavys iSduoda darbuotojui paiym4 apie darb'Mokykloie' PaZymoie nurodoma darbuotoio darbo funkcijos ir/ar parergos, kiek laiko jis dirbo,darbo uZmokesiio dydis ir sumoketq mokesiirl bei valstybinio socialinio draudimo imoku dvdis.

VIII SKYRIUS
DARBAS NE VISO DARBO LAIKO SALYGOMIS

45' Sutarus su darbuotoiu, kad jis dirbs ne visE darbo laikq, darbo uZmokestis
mokamas to darbuotoio proporcingai dirbtam laikur.

viso darbo laiko darbuotojams nesukeliaribojimq q atostogrl trukmg, taZ4, skiriant i aukitesnespareigas, kacij4, neapriboja bo teisiq, palyginti su1ioarDuoro i puti ar lygiaverti s4lygomis, aislZvelgiant ioarDo sta tas aplinkvbes.

IX SKYRIUS
rSsxarros rS DARBo uZMoKESiro

47. I5skaitos gali bnti daromos iiais atvejais:
47'I' gr4finti perduotoms ir darbuotojo nepanaudotoms pagal paskirt! darbdaviopinigq sumoms;
47.2. gr4finti sumoms, permoketoms del skaitiavimo klaidu:
47.3. atlyginti Zalai, kuri4 darbuotojas del savo kaltes pudure darbdaviui;
47'4' iSieSkoti atostoginiams uZ suteiktas atostogas, virlijaniias !gytq teisg ! visostrukmes ar dalies kasmetines atostogas, darbo sutart! nutraukus darbuotojo iniciatyva be svarbiqpriezasiiq arba del darbuotojo kaltes darbdavio iniciaivva:
47'5 isieSkant nustatytas sumas pagal r,rykdomuosius dokumentus (r,rykdomieji ra5tai,isduoti teismo sprendimq, nuosprendziq, nularimq, nutariitl pagrindu teismo isakymai,



institucijq ir pareigunq nutarimai administraciniq teises paZeidimq bylose,, kiti institucijq irpareigunq sprendimai, kuriq vykdym4 civilinio pro.Lro tvarka nusrato lstatymai).48' ISskaita padaroma ne veliau kaip per vienE menes! nuo tos dienos, kuri4darbdavys suzinojo ar galejo suZinoti apie atsiradusi isskaitos pagrind4.
Smoketinos sumos, 20 procenttl (arba 50 procentq,

nuo minimaliosios menesines algos. pagal kelis
turi buti paliekama 50 procentq iimoketino darbo
es algos. I5 darbo uZmokesiio dalies, vir5ijaniiosminimaliosios menesines algos dyd!, i5skaitoma 7b procentq i5moketino darbo uZmokesdio.

X SKYRIUS
KASMETINIV ATOSTOGV APMOKEIIMAS

50' Kasmetines atostogos Mokyklos darbuotojams ui. kiekvienus darbo metus
suteikiamos tais padiais_darbo metais pagal atostogq suteikimo eilg (nuo birZelio 1 d. iki geguZes
31 d. ir suderinama su darbuotojq atstovu.

51' Kasmetinitl atostogq laiku Mokyklos darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo
vidutinis darbo uZmokestis , yra 3 paskutiniai

i, uZ kurl (ar jo dali) mokamas vidutinis darbo
bo uZmokesti, skaiiiuojamojo laikotarpio darbo
otarpl dienq skaidiaus (iskaitant dirbtas poilsio ir
ni darbo uZmokesti, skaiiiuojamojo laikotarpio
per t? laikotarpi valandq skaiiiaus (iskaitant

52. Atostoginiai i5mokami ne veliau kaip paskuting darbo dien4 pries kasmetiniq
atostogtl pradi'i}. Atostoginiai uZ atostogq dal!, viriijanti4 dvideiimt darbo dienq (dirbu-u penkiasdarbo dienas per savaitg) trukmg, Jurb.,otolri mokamr arosrogrl metu darbo uZmokesiio
mokejimo tvarka ir terminais.

53' Darbuotoio atskiru praSymu, suteikus kasmetines atostogas, esant darbo
uZmokesiio 1e5r7, atostoginiai mokami iprasta darbo uZmokesdio mokeiino tvarka.

54' AtleidZiant darbuotojE, kuris atleidimo dienq turi nepanaudotq atostogq, uZ
nepanaudotas atostogas mokama pinigine kompensacr;a.

XI SKYRIUS
LIGOS PASALPOS MOKEIIMAS

55' Ligos pas uZ pirm4siis dvi kalendorines ligos dienas, sutampandias
su darbuotof o darbo grafi ligos paSalpa negali buti maZesi" ,r.g.r 62,06 procentq
paSalpos gavejo vidutinio skaiiiuoto Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatyta
tvarka.

56. Pagrindas skirti ligos i5mokE yra nedarbingumo paZymejimas, isduotas pagal
sveikatos apsaugos ministro ir socialines apsaugos ir darbo minisiro 

'tvirtinamas 
nlektronin-iq

nedarbingumo palyrnejimq bei elektroniniq neStumo ir gimdymo atosrogll pazymejimq i5davimo
taisykles.

XII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5?.lki ]statymo isigalioiimo j pareigas priimti darbuotojai, kurie neruri jq pareigoms
eiti butino iSsilavinimo ar profesines kvalifikacijos, toliau eina pareigas, bet ne ilgiau Uiip iUilOZZ
m. sausio 1 d' Per 5i laikotarpl aukStojo iSsilavinimo ar profesines kvalifikacijos nelgiig darbuotojai
atleidziami i5 einamq pareigq, nemokant jiems iseitinesllnokos.

58. Gindai del darbo uZmokesdio sprendZiami istatymq nustatyta tvarka.



60' Mokyklos darbuotojrl darbo uZmokestis, priemokos ir kiti su darbo santykiais
susiig mokeiimai planuojami nevir5ijant asignavimo sEmatq darbo uZmokesdio fondo.

:__r 6I' Sistema gali bnti keidiama, papildoma, panaikinama Mokyklos direktoriaus
lsaKvmu.

Suo'nniT{ra
Palangos lop5elio-da rl,elio,, Z ilvinas,,

s pirmininke


