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SISTEMOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
lop5elio-darZelio
1. Tel3iq
,,Mastis" (toliau - lop5elis-darZelis) darbo apmokejimo sistemos
apra5as (toliau - Apra5as) taikomas visq darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutarti (toliau darbuotojai) darbo uZmokesdiui nustatyti. Apra5e detalizuojami pareigines algos pastoviosios dalies
nustatyrno kriterijai ir nustatoma pareigines algos kintamosios dalies, priemokq, premijq mokejimo
tvarka ir s4lygos.
savivaldybiq istaigq
Z. ApraSas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybes
darbuotojq darbo apmokejimo ir komisijq nariq atlygio uL darb1 istatymo suvestine redakcija nuo
DA{ arba Darbuotojq darbo
2020-11-01 (Nr. XI[-2606, 20t9 m. gruodZio 5 d.) (toliau

ir

-

apmokejimo istatymas). Iki Sio istatymo isigaliojimo i pareigas priimti biudZetiniq istaigq
darbuotojai, kurie neturi jq pareigoms eiti bUtino i5silavinimo ar profesines kvalifikacijos, toliau
eina pareigas, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. sausio 1 d. Per 5i laikotarpi auk5tojo i5silavinimo ar
profesines kvalifikacijos neigijg biudZetiniq istaigq darbuotojai atleidliami i5 einamq pareigq,
nemokant jiems i5eitines iSmokos.
3. Lop5elio -dwLelio darbuotojq darbo uZmokesti sudaro pareigine alga (pastovioji dalis, kintamoji
dalis), taip pat galimos priemokos, premijos.
4. Lop5elio-darZelio darbuotojq pareigines algos pastovioji dalis nustatoma pareigines algos
koeficientais. Pareigines algos koeficiento vienetas yra lygus pareigines algos baziniam dydZiui (toliau
- BD). Pareigines algos pastovioji dalis apskaidiuojama atitinkam4 pareigines algos koeficient4
dauginant' i5 pareigines algos BD. Visiems darbuotojams pareigines algos pastovioji dalis
nustatoma priklausomaipagal DAI 3, 4, 5 prieduose iSvardintus profesines patirties metus (darbo
staL4) vadovaujantis vienodu poZifriu ir teisingumo kriterijumi. Pareigines algos pastoviosios
dalies koeficientas nustatomas i5 naujo pasikeitus darbuotojq pareigybiq skaid.iui, vadovaujamo
darbo patirdiai ir (ar) profesinio darbo patirdiai ar nustadius, kad istaigos vadovo ar jo pavaduotojo
pareigine alga (pastovioji dalis kartu su kintamqja dalimi) vir5ija praejusio ketvirdio biudZetines
dalimis)
istaigos darbuotojq 5 vidutinius pareiginirl algq (pastoviqjq daliq kartu su kintamosiomis
dydZius. BiudZetines istaigos darbuotojo pareigines algos pastovioji dalis sulygstama darbo
sutartyje pagal DA{ nuostatas ir istaigos darbo apmokejimo sistem4.
5. Lop5elio-darLelio direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pareigines algos pastovioji dalis
nustatoma pagal DAf 5 pried4o atsiZvelgiant i mokykloje ugdomq mokinirl skaidiq, pedagoginio darbo
ir veiklos sudetingum4.
6.Lop$elio-darLeIio darbuotojams, i5skyrus vadov4, jo pavaduotoj4, mokytojus bei darbininkus,
pareigines algos pastovioji dalis nustatoma pagal DAf 3 ir 4 priedus, atsiZvelgiant i pareigybes lygj ir
profesinio darbo pa'.irti.
T.Darbininkq (D lygis) pareigines algos pastovioji dalis nustatoma minimalios menesines algos
dydZio, sargams taikomas minimalus valandinis atlygis. Darbuotojams, , kuriq pareigybes
staL4

priskiriamos D lygiui, pareigines algos kintamoji dalis nenustatoma.
II SKYRIUS

PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMO
DARBUOTOJAMS KRITERIJAI

8.

Lop5elio-d arLelio darbuotojq pareigines algos. pastovioji dalis nustatoma pareigines algos
koeficientais. Pareigines algos koeficiento vienetas yra lygus pareigines algos baziniam dydZiui

(toliau

-

BD). Pareigines algos pastovioji dalis apskaidiuojama atitinkam4 pareigines algos

koeficient4 dauginant i5 pareigines algos BD.

9.Lop5elio-dafielio direktorius tvirtina Lop5elio-darLelio darbuotojq pareigybiq s4ra54, pagal
steigejo - Tel5iq rajono savivaldybes tarybos patvirtintus normatyvus, pareigybiq lygius ir
pareigybiq apraSymus. Pedagoginis ir kitas darbo staZas tikslinamas kiekvienq metq rugsejo 1 d. ir
sausio 1 d. ir nurodomas Administracinio ir pagalbinio personalo tarifikacijos s4ra5e.
l0.Lop5elio-darlelio ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo mokyojq, pagalbos mokiniui
specialistq kvalifikacines kategorijos nustatomos Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
Pareigines algos pastovioji dalis nustatoma vadovaujantis DAI 5 priedu, atsiZvelgiant i pedagoginio
darbo staLE, kvalifikacing kategorij4 ir veiklos sudetingum4, nustatomas fiksuotas menesinis darbo
uZmokesdio dydis:
10.f . ikimokyklinio ugdymo mokytojui,
1

0.2. prie5mokyklinio ugdymo mokytojui;

10.3. meninio ugdymo mokytojui,
10.4. logopedui.
1

1. Lop5elio-darZelio direktorius pavaduotojui ugdymui nustato pareigines algos pastoviosios dalies

koeficient4 vadovaudamasis DAI 5 priedu, atsiZvelgiant i pedagoginio darbo staLy, vaikq skaidiq ir
veiklos sudetingum4. Pasikeitus vaikq skaidiui, pedagoginio darbo staLui, veiklos sudetingumui,
pareigines algos koeficientas nustatomas i5 naujo.
12. Dartelio darbuotojq pareigines algos pastovioji dalis nustatoma atsiZvelgiant i pareigybes lygi ir
profesinio darbo pattfi1, kuri apskaidiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogi5kas
pareigybes apra5yme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybes darbas arba r,ykdytos pareigybes
apra5yme nustatytoms analogi5kos funkcijos. Pareigines algos pastoviosios dalies koeficientq nustatymo

kriterijai pateilli fstatyno 3 ir 4 priedaose (ir . pridedamus priedus).
Lop5elio-darZelio kvalifikuotq darbuotojq (C lygis) pareigines algos pastovioji dalis priklauso nuo
profesinio darbo patirties. Sumuojama veikla visose istaigose, kuriose Zmogus dirbo, nebltinai tik pagal
darbo sutarti (gali b[ti autorine sutartis, darbas nepiln4 darbo dien4, darbas privadiame sektoriuje taip pat
ieina).

13. Lop5elio-darZelio direktorius, nustatydamas pareigines algos pastoviosios dalies koeficient4
darbuotoj ams, atsiZvelgia i lop5eliui-darZeliui skirtas le5as.

III

SKYRIUS
PAREIGINES ALGOS KINTAMOSIOS DALIES MOKEJIMO TVARKA IR SALYGOS

14. Darbuotojq praejusiq kalendoriniq metq veikla vertinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybes ar jos igaliotos institucijos patvirtintu biudietiniq istaigq darbuotojq veiklos vertinimo
tvarkos apraiu. Metines veiklos uZduotis, siektinus rezultatus ir jq vertinimo rodiklius lop5eliodarZelio darbuotojams nustato ir kasmeting veikl4 vertina tiesioginis jq vadovas. Pareigines algos
kintamoji dalis nustatoma, priklausomai nuo fstaigai skirtq asignavimq ir nevir5ijant [staigai darbo
uZmokesdiui skirtq le5q. Darbuotojq pareigines algos kintamoji dalis nustatoma fstaigos direktoriaus
isakymu.

l5.Lop5elio-darZelio direktoriaus pavaduotojui ugdymui, mokytojams, pagalbos mokytojui
specialistams pareigines algos kintamoji dalis, vadovaujantis lsta$rnu, nenustatoma.
16. Lop5elio-darZelio fikvedZiui, kvalifikuotiems darbuotojams (C lygis) pareigines algos kintamoji
dalis pirmq kar:tq gali bfiti nustatoma 2018 metais, atlikus kasmetini darbuotojq vertinim4,
atsiZvelgiant i lop5elio-darLelio turimas lesas ir {staigai skirtus asignavimus
Nuo 2019 m. vertinama istaigos vadovq direktoriaus ir pavaduotojo ugdy,rnui metine veikla pagal LR

SV1A ministro 2018 m. kovo 27 d. isakymu Nr. V-279 patvirtintus nuostatus ,,Del valstybiniq ir
savivaldybiq Svietimo istaigq vadovq, jq pavaduotojq ugdymui, ugdym4 orgarizuojandiq skyriq
vedej q veiklos vertinimoo'.

l7.Pirm4 kart4 veikla ivertinama iki 2018 m. sausio 3l d, Darbuotojq veikla vertinama: labai gerai; gerai;
patenkinamai; nepatenkinamai. Darbuotojq praejusiq metq veikl4 ivertinus:
17.1. Labai gerai - vieneriems metams gali bDti nustatomas pareigines algos kintamosios dalies
dydis - ne maZesnis kaip 15 procentq pareigines algos pastoviosios dalies ir gali b[ti skiriama
premija pagal Sios tvarkos V skyniaus nuostatas, kai darbuotojas visas nustaf4as metines uZduotis
ivykde 100 procentq ,,labai gerai". Pareigines algos kintamosios dalies dydis sillomas atsiZvelgus i
atliktas uZduotis, kurios leme fstaigos Zinomumo didinim4 tarptautiniu ir Salies lygmeniu, finansiniq
le$q pritraukim4, atliktq uZduodiq sudetingum4, apimtis, darbuotojo pademonstruot4 kvalifikacij4
atliekant uZduotis (visapusi5k4 informacijos valdym4 atliekant uZduotis, efektyvq darbo laiko
paskirstym4, racionaliausio btdo / metodo pasirinkim4 uZduotims atlikti ir pana3iai.

17.2. Gerai = vieneriems metams gali b[ti nustatomas pareigines algos kintamosios dalies dydis
nuo 5 iki 10 procentq pareigines algos pastoviosios dalies:
17.2.L nuo 8 iki 10 procentq dydZio kintamoji dalis skiriama, kai darbuotojas visas nustatytas
metines uZduotis ivykde 100 procentq ,,gerai" ir jq eigoje teike savo iniciatyvas bei savanori5kai
rykde veikl4 istaigos ivaizdLiui, jos estetinei aplinkai kurti, reik5mingai prisidejo prie visq
bendruomenes iniciatyvq, renginiq istaigoje ir uZ jos ribq, dalyvavo ir ragino kitus, istaigos vidaus
audito, vidaus ir i5ores patikrinimq eigoje del darbuotojo darbo negauta nusiskundimq ar
nenustatyta netinkamo darbo atvejq.

17.2.2. 7 procentq dydZio kintamoji dalis skiriama, kai darbuotojas visas nustatytas metines
uZduotis ivykde daugiau nei 90 proc. ,,gerai", asmenine veikla reik5mingai prisidejo prie istaigos
strateginiq tikslq igyvendinimo, bendruomends iniciatyvq, renginiq vykdymo, istaigos aplinkos
tobulinimo, vidaus audito, vidaus ir i3ores patikrinimq eigoje del darbuotojo darbo negauta
nusiskundimq ar nenustatyta netinkamo darbo atvejq.
17.2.3. 6 procentq dydZio kintamoji dalis skiriama,ku darbuotojas nustatytas metines uZduotis
ivykde daugiau nei 80 proc. - ,,gerai", dalyvavo ir iniciatyvomis bei veikla reik5mingai prisidejo
3

prie grupes projektq, istaigos renginiq vykdymo, istaigos ugdomosios aplinkos tobulinimo, vidaus
audito, vidaus ir i5ores patikrinimq eigoje del darbuotojo darbo negauta nusiskundimq ar
nenustatyta netinkamo darbo atvejq'
17.2.4. 5 procentq dydZio kintamoji dalis skiriama, ku darbuotojas visas nustatytas metines
uZduotis ivykde daugiau nei 75 proc. ,,geraioo, bet dalyvavo tik l-2 bendruomenes iniciatyvose ar
renginiuose, menkai domisi istaigos veiklos prioritetais, vidaus ir iSores patikrinimq eigoje del
darbuotojo darbo negauta rimtq nusiskundimrl ar nenustatyta netinkamo darbo atvejq'
lT.3.patenkinamai - kai del darbuotojo pareigybei tiesiogiai jam priskirtq funkcijq metrl eigoje pasitaike
iki dviejq aplaidaus darbo atvejrl, nekokybi5ko pareigq atlikimo, teikiama i5vada su sifllymu vienus metus
nenustaf5rti pareigines algos kintamosios dalies;

lT.4.Nepatenkinamai - kai del darbuotojo pareigybei tiesiogiai jam priskirtq funkcijq metq eigoje pasitaike
iki trijq aplaidaus darbo atvejq, nekokybi5ko pareigq atlikimo, o pakartotiniai tikrinant situacija i5 esmes
nepagerejo, teikiama i5vada su si[lymu vieniems metams nustatlrti maZesni pareigines algos pastoviosios
dalies koeficientq, tadiau ne maZesni, negu Sio lstafymo 1-4 prieduose tai pareigybei pagal vadovaujamo
darbo patirti ir (ar) profesing darbo patirt! numatltas minimalus pareigines algos pastoviosios dalies
koeficientas

IV SKYRIUS
PRIEMOKU MOKEJIMO TVARKA IR SALYGOS
lS.Priemokos uZ papildom4 darbo kruvi, kai yra padidejgs darbq mastas atliekant pareigybes apra5yme
nustatytas funkcijas nevir5ijant nustaty'tos darbo laiko trukmes, ar uZ papildomq pareigq ar uZduodiq,
nenustatytq pareigybes apraSyme ir suformuluotq ra3tu, vykdym4 gali siekti iki 30 procentq pareigines
algos pastoviosios dalies dydZio.
lg.Pasikeitus aplinkybems, del kuriq buvo skirta priemoka, direktoriaus isakymu priemokos dydis ir
mokejimo terminas gali bfti pakeistas arba mokejimas nutrauktas.
21.DarLeIio darbuotojams priemokos gali btti mokamos ne ilgiau kaip
pabaigos.

iki

kalendoriniq metq

V SKYRIUS
PRT,MIJU MOKEJIMO TVARKA IR SALYGOS
21. Lop5elio

-dariclio darbuotojams

ne

daugiau

kaip vien4 kart4

Per

metus gali bfti

skiriamos premijos.
22.

Premijos skiriamos lop5elio-darZelio direktoriaus lsakymu, nevir5ijant

nustat5rtos pareigines algos pastoviosios dalies dydZio
uZmokesdiui skirtq le5q.

ir

darbuotojui

nevir5ijant lop5eliui-darZeliui darbo

23. Premija negali buti skiriama darbuotojui, kuriam per paskutinius 12 menesiq buvo paskirta
drausmine nuobauda, darbuotojui, del kuriq darbo kalendoriniais metais buvo gauti nusiskundimai ar
prane5imai ra5tu ar pateiktos pastabos i5 tevq ar savivaldos orgaml.

24. DarLelio pedagoginiai darbuotojai uZ kurybiSk4
skatinami/premij uoj ami

ir

labai ger4 darb4 kalendoriniais metais gali bUti

:

24.L uLpapildomq leiq ar materialiniq vertybiq pritraukim4 istaigai (laimeti projektai, konkursai,

gautos

vertingos dovanos, premijos), skatinimo suma negali vir5yti laimetos sumos;
24.2. uL lstaigos turtinim4 savo sukurtais materialiais ir nematerialiais darbais (paveikslais, nuotraukomis,
vaizdinemis mokomosiomis priemondmis, garso, v aizdo ira5ai s);

24'3.

mokyklos esteti5kos aplinkos formavim4, atliekant darbus, nesusijusius su pareiginiais nuostatais;
24'4' uL vadovavim4 ilgalaikems darbo grupems, vykdandioms svarbias uZduotis mokyklos
tarybai;
,
24'5' uz' konkredius darbus, nesusijusius su pareiginiais nuostatais, vykdant ilgalaikius projektus,
dirbant
laikinose darbo grupese, komisijose;
uL'

24'6' ui' kiirybingq, sekmingq, gerq atsiliepimq sulaukusiq tradiciniq mokyklos renginiq, atspindindiq

istaigos krvpti ir pasiekimus rajono ir respublikiniu mastu, paruo5im4 ir vykdym4, tarpmolcykliniq ionkursq,
varLybq, ekspozicijq paruoiim4;jubiliejq, Svendiq, miesto bei Salies renginiq ar kt.
organi zavimq;
24'7 ' uL nemokamq seminarq, kursq vedim4 ikimokykliniq
istaigq pedagogams ir kt. darbuotojams, kuriuos
i5klausius gaunami kvalifikacijos tobulinimo paZymejimai;

24.8. uL mokytojo paruo5to ugdyinio/-iq pasiektus aukitus rezultatus: ugdytiniai yra miesto,
Salies,
tarptautiniq konkursq, viktorinq, var?yb1 nugaletojai, prizininkai ar diplomantai; uL visq mokslo

metq

ugdytiniq rezultatus pedagogai apdovanojami mokslo metq baigimo proga (atskira tvarka);
24.9. ui' nuveiktus konkredius darbus dalyvaujant miesto, Salies, tarptautiniuose projektuose,
t5zrimuosel
24'10. esant materialinei galimybei, uZ kitas reikSmingas
istaigai veiklas, atsiZvelgiant konkredias

i

aplinkybes.

25. Kitiems darLelio darbuotojams premijos gali

bfti skiriamos uZ naujoviq, didinandiq istaigos Zinomum4 ir
taikym4
darbe,
ui'
dalyvavim4
ir
asmenini reik5ming4 prisidejim4 prie lstaigos organizuojam4
ivaizdi,
renginiq, parodq, konkursq, vykdomq projektq. Taip pat uZ veikl4, kuri nepriskiriama darbuotojui pagal
pareiginius nuostatus, tadiau jo reguliariai vykdoma siekiant stiprinti
istaigos bendruomeniikum4, gerus

tarpusavio rySius, bidiulystg.

VI SKYRIUS
KASMETINIV ATOSTOGV APMOKEJIMAS
26. Kasmetiniq atostogq laiku darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo uZmokestis. Laikotarpis, iS
kurio skaidiuojamas vidutinis darbo uZmokestis, yra 3 paskutiniai kalendoriniai menesiai. einantys
pries t4 menesi, uZ kuri (ar jo dali) mokamas vidutinis darbo uZmokestis.
27. Atostoginiai iSmokami ne veliau kaip paskuting darbo dien4 pries kasmetiniq atostogq pradLiE.
Atostoginiai uZ atostogq dali, vir5ijandi4 dvidesimt darbo dienq (dirbama penkias darbo dienas per

savaitg) trukmg, darbuotojui mokami atostogq metu darbo uZmokesdio mokejimo tvarka ir
terminais. Darbuotojo atskiru pra5ymu, suteikus kasmetines atostogas, atostoginiai mokami
iprasta
darbo uZmokesdio mokejimo tvarka.

28. Del darbo funkcijq sujungimo darbuotojams turintiems teisg i skirtingos trukmes atostogas
atostogos gali btti suteikiamos kartu arba atskirai Saliq susitartu b[du ir atitinkamai apmokamos.

29. Atleidhiant darbuotoj4, kuris atleidimo dien4 turi nepanaudotq
ato sto gas

atostogLl, trZ nepanaudotas

mokama kompensacij a tei ses aktq nustat yta tv arka.

30' Darbuotojams i5moketos premijos, priedai uL atliktq d,arbq nustatytq Saliq susitarimu ar
mokama pagal darbo teises normas ar pagalSi4 darbo apmokejimo sistem4 yra
iprastine darbo

uZmokesdio dalis itraukiamos apskaidiuoj ant vidutini darbo uZmokesti.

VII SKYRIUS
LIGOS PASALPOS MOKEJIMAS

31. Ligos pa5alpa mokama uZ pirmQsias dvi kalendorines ligos dienas, sutampandias su
darbuotojo darbo grafiku. Mokama ligos pa5alpa yra 62,06 procentq pa5alpos gavejo vidutinio
uLdarbto, apskaidiuoto Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatl'tatvarka.

32, Pagrindas skirti ligos iSmok1 yra nedarbingumo palymdjimas, i5duotas pagal sveikatos
apsaugos ministro ir socialines apsaugos ir darbo ministro tvirtinamas Elektroniniq nedarbingumo
paLymejimq bei elektroniniq nestumo ir gimdymo atostogq paZymejimq i5davimo taisykles.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
^33. Lop5elio-darZelio darbuotojq darbo uZmokesdio dydis tikslinamas kiekvienais mokslo

metais ir /ar pasikeitus teises aktams, atitinkamai sistema perlitximane rediau kaip vienq kart4 per
metus arba pasikeitus teises aktams.
34. Sistema patvirtinta konsultuojantis su Lop5elio-darZelio darbuotojais, laikantis lydiq lygybes
ir nediskriminavimo kitais pagrindais principq.

ir kiti atsakingi asmenys su Sia sistema yra supaZindinami pasira5ytinai ir

35. Darbuotojai

privalo laikytis joje nustatytq ipareigojimq bei atlikdami savo darbo funkcijas vadovautis Sistemoje
nustatytais principais.
36. LopSelio-darZelio direktorius, suderings su darbuotojq atstovais, turi teisg i5 dalies arba
visi5kai pakeisti 5i4 sistem4. Su pakeitimais darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys supaZindinami
pasiraSytinai.

37. Si sistema taikoma DarZelio darbuotojams nuo Darbo apmokejimo istatymo lsigaliojimo
dienos.
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