PATVIRTINTA
Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos
direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d.
įsakymu Nr. V-117
PAKRUOJO „ATŽALYNO“ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO
TVARKOS APRAŠAS
I
SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau

Aprašas) reglamentuoja darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių lygius ir grupes,
darbo užmokesčio sandarą, pareiginės algos nustatymą, jos pastoviąją ir kintamąsias dalis,
kasmetinės veiklos vertinimą ir skatinimą, papildomą darbą ir jo apmokėjimą, priemokų, premijų ir
materialinių pašalpų mokėjimą, darbo užmokestį, pavaduojant nesančius darbuotojus.
2.

Aprašas parengtas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybės

ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198 ir jo pakeitimais bei
2016 m. rugsėjo 14 d. Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir
įgyvendinimo įstatymu Nr. XII-2603.
3.

Pagrindinės šiame Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. darbuotojas – asmuo, dirbantis gimnazijoje pagal su juo sudarytą darbo sutartį;
3.2. mokytojas – asmuo, ugdantis mokinius pagal formaliojo arba neformaliojo švietimo
programas;
3.3. pedagogas – asmuo, įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, arba specialųjį
vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją;
3.4.

sudėtingas darbas – darbas su vaikais, kurie turi specialiųjų poreikių, arba nurodytas LR valstybės

ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 5 priede;

3.5. darbo užmokestis – visos darbuotojo pajamos, gaunamos už darbą, atliekamą pagal
pasirašytą darbo sutartį su gimnazija, t. y. darbuotojo pareiginė alga (pastovioji dalis ir kintamoji
dalis), priemokos, premijos. Darbo užmokestis mokamas darbuotojams, einantiems pareigas pagal
gimnazijos direktoriaus patvirtintą pareigybių sąrašą;
3.6. pareiginė alga – pagal LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198 patvirtintus koeficientų dydžius gimnazijos direktoriaus
nustatyta darbo užmokesčio pastovioji dalis, mokama darbuotojui už darbą pagal darbo sutartį, ir
kintamoji dalis, kuri nustatoma pagal praėjusių metų veiklos vertinimą arba priėmimo į darbą metu,
atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius;
3.7. priemoka – darbo užmokesčio sudedamoji dalis, darbuotojui mokama už papildomą
darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas
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neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės ar už papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų
pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą;
3.8. premija – kintamoji darbo užmokesčio dalis, skirta darbuotojams skatinti.
4.

Vyrams ir moterims už tokį pat ar lygiavertį darbą mokamas vienodas darbo

užmokestis.
5.

Ne visas darbo laikas (ne visa darbo diena arba savaitė) apmokamas proporcingai

dirbtam laikui.
6.

Kiekvienoje darbo sutartyje sulygstama dėl pareigybės pavadinimo, pareigybės lygio,

taikomo pastoviosios pareiginės algos dalies dydžio, darbo režimo ir darbo laiko normos, pareigybės
aprašyme nustatytų funkcijų ir papildomų funkcijų vykdymo.
7.

Darbo užmokestis apskaičiuojamas remiantis tinkamai pagal Pakruojo „Atžalyno“

gimnazijos direktoriaus nustatytą tvarką užpildytais ir buhalterijai pateiktais darbo laiko apskaitos
žiniaraščiais. Gimnazijos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius pildo direktoriaus įsakymu
paskirti darbuotojai. Darbo užmokestis mokamas pervedant į darbuotojo asmeninę sąskaitą.
II
SKYRIUS
PAREIGYBIŲ LYGIAI, GRUPĖS, SĄRAŠAI IR JŲ APRAŠYMAI
8.

Darbuotojų pareigybės yra keturių lygių:

8.1. A lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas:
8.1.1. A1 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis
išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
8.1.2. A2 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis
išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis
koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu
išsilavinimu, taip pat mokytojų, baleto artistų ir šokėjų bei kilnojamųjų kultūros vertybių
restauratorių pareigybės;
8.2. B lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas,
įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų;
8.3. C lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar)
įgyta profesinė kvalifikacija;
8.4. D lygio – pareigybės, kurioms netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos
reikalavimai.
9.

Gimnazija priskiriama II grupei – kai pareigybių sąraše nustatytas darbuotojų

pareigybių skaičius yra nuo 51 iki 200 darbuotojų.
10.

Gimnazijos darbuotojų pareigybės skirstomos į šias grupes:
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-

gimnazijos direktorius ir jo pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui,

atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti;
-

specialistai (mokytojai, bendrabučio auklėtojai, socialinis pedagogas, psichologas,

specialusis pedagogas, kompiuterių sistemų inžinierius, bibliotekininkas), kurių pareigybės
priskiriamos A arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti; mokytojų,
socialinio pedagogo ir specialiojo pedagogo pareigybės priskiriamos specialistų A2 lygio
pareigybių grupei; psichologo pareigybė priskiriama A1 lygio pareigybių grupei;
-

kvalifikuoti darbuotojai (bendrabučio administratorius, vyresnysis virėjas, virėjas,

vairuotojas, sekretorius, dujinių katilų kūrikas, laborantas, naktinė auklė), kurių pareigybės
priskiriamos C lygiui;
-

darbuotojai (darbininkas, valytojas, kiemsargis, virtuvės darbininkas, drabužininkas,

sargas), kurių pareigybės priskiriamos D lygiui.
11.

Direktorius

tvirtina

darbuotojų

pareigybių

sąrašus,

naudodamasis

Lietuvos

Respublikos ūkio ministro patvirtintu Lietuvos profesijų klasifikatoriaus kodu ir pritaikydamas
profesijos pavadinimą konkrečiai pareigybei įvardyti.
12.

Direktorius tvirtina įstaigos darbuotojų pareigybių aprašymus.

13.

Darbuotojo pareigybės aprašyme turi būti nurodyta:

1) pareigybės grupė;
2) pareigybės pavadinimas;
3) pareigybės lygis;
4) specialūs reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam darbuotojui (išsilavinimas, darbo
patirtis, profesinė kvalifikacija);
5) pareigybei priskirtos funkcijos.
III
SKYRIUS
DARBO UŽMOKESTIS IR MATERIALINĖS PAŠALPOS
14.

Darbuotojų darbo užmokestį sudaro:

1) pareiginė alga (mėnesinė alga – pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis);
2) priemokos;
3) mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą,
budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų;
4) premijos.
15.

Darbo apmokėjimo sistema nustatyta darbo tvarkos taisyklėse. Atsižvelgiant į darbo

apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalį ir 17 straipsnio 7 dalį pareiginės algos pastoviosios dalies
koeficientas gali būti didinamas 5-20 procentų, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų:
15.1. materialiai atsakingam už gimnazijos turtą, pinigines lėšas;
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15.2. už mokinių saugumo užtikrinimą;
15.3. už dokumentų archyvavimą ir archyvinių išrašų ar pažymų rengimą.
16.

Pareiginės algos bazinį dydį tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas.

17.

Pareiginės algos pastovioji dalis:

17.1. Darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma
pareiginės algos koeficientais. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus pareiginės algos
baziniam dydžiui. Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos
koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio.
17.2. Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šio
Aprašo 1 priedą, atsižvelgiant į pareigybių sąraše nustatytą darbuotojų pareigybių skaičių ir
vadovaujamo darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas
analogiškas pareigybės aprašyme nustatytas tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba
vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos. Direktoriaus pavaduotojo ūkiui
pareiginė alga (pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi) negali viršyti praėjusio ketvirčio
gimnazijos darbuotojų 5 vidutinių pareiginių algų (pastoviųjų dalių kartu su kintamosiomis dalimis)
dydžių.
17.3. Specialistų ir kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma
pagal šio Aprašo 2 ir 3 priedus, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri
apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme
nustatytas tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės
aprašyme nustatytos funkcijos.
17.4. Darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės algos
dydžio.
17.5. A1 lygio pareigybėms pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 20
procentų.
17.6. Darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje pagal šį
Aprašą. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš naujo pasikeitus darbuotojų
pareigybių skaičiui, vadovaujamo darbo patirčiai ir (ar) profesinio darbo patirčiai ar nustačius, kad
gimnazijos vadovo pavaduotojo ūkiui pareiginė alga (pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi)
viršija praėjusio ketvirčio gimnazijos darbuotojų 5 vidutinius pareiginių algų (pastoviųjų dalių kartu
su kintamosiomis dalimis) dydžius.
18.

Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, gimnazijos vadovo pavaduotojų ugdymui

pareiginė alga ir darbo krūvio sandara:
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18.1. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma
pagal šio įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir
veiklos sudėtingumą.
18.2. Gimnazijos vadovo pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma
pagal šio Aprašo 4 priedą, atsižvelgiant į gimnazijoje ugdomų mokinių skaičių, pedagoginio darbo
stažą ir veiklos sudėtingumą.
18.3. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacinės kategorijos, atsižvelgiant į
mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų išsilavinimą ir jų turimų kompetencijų, reikalingų
profesinei veiklai, visumą, nustatomos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Mokytojams ir
pagalbos mokiniui specialistams, įgijusiems aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį
vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, gali būti suteikiamos atitinkamai mokytojo, vyresniojo
mokytojo, mokytojo metodininko, mokytojo eksperto ar pagalbos mokiniui specialisto, vyresniojo
pagalbos mokiniui specialisto, pagalbos mokiniui specialisto metodininko, pagalbos mokiniui
specialisto eksperto kvalifikacinės kategorijos. Mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams,
įgijusiems aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų)
išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, iš karto suteikiama mokytojo ar pagalbos mokiniui
specialisto kvalifikacinė kategorija.
18.4. Pareigybių, kurias einant atliekamas darbas yra laikomas pedagoginiu ir įskaitomas į
pedagoginio darbo stažą, sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras.
18.5. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos kintamoji dalis
nenustatoma.
18.6. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų darbo krūvio sandara (darbo pareigų
paskirstymas pagal laiką) pateikiama šio Aprašo 4 priede.
18.7. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, gimnazijos vadovo pavaduotojų ugdymui
pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš naujo pasikeitus mokinių skaičiui,
pedagoginio darbo stažui, kvalifikacinei kategorijai, veiklos sudėtingumui ar nustačius, kad
gimnazijos vadovo pavaduotojo ugdymui pareiginė alga (pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi)
viršija praėjusio ketvirčio gimnazijos darbuotojų 5 vidutinius pareiginių algų (pastoviųjų dalių kartu
su kintamosiomis dalimis) dydžius.
19.

Pareiginės algos kintamoji dalis:

19.1. Darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių
metų veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų
vertinimo rodiklius, išskyrus šio punkto 19.3 papunktyje nurodytus atvejus.
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19.2. Pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą,
nustatoma vieniems metams ir gali siekti iki 50 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies,
išskyrus darbininkus.
19.3. Darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą metu,
atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius, tačiau ne didesnė kaip
20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip iki to darbuotojo kasmetinio
veiklos vertinimo.
19.4. Konkrečius pareiginės algos kintamosios dalies dydžius pagal šį Aprašą nustato
gimnazijos vadovas.
19.5. Darbininkams pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma.
20.

Priemokos:

20.1. Priemokos už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant
pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės, ar už
papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą
gali siekti iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Tokie darbai yra fiksuojami
ir aptariami individuliai su kuruojančiu vadovu ir / ar gimnazijos direktoriumi.
20.2. Priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų
pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.
20.3. Nepedagoginiams darbuotojams gimnazijos direktoriaus įsakymu priemokos
skiriamos direktoriaus pavaduotojo ūkiui teikimu, nurodant priemokos mokėjimo pagrindą.
20.4. Kai priemoka nustatoma už papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės
aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą, šios užduotys turi būti realios (tokios, kurias reikia
faktiškai vykdyti), suformuluotos aiškiai, suprantamai, trunkančios visą tą laikotarpį, kuriam yra
nustatomos. Šios pareigos ar užduotys nurodomos gimnazijos direktoriaus įsakymu. Priemokos šiuo
pagrindu mokėjimas nutraukiamas, jei pareigos ar užduotys faktiškai nėra vykdomos, tiesioginiam
vadovui pasiūlius raštu (šiame siūlyme turi būti nurodomos priemokos mokėjimo nutraukimo
aplinkybės).
21.

Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą,

budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų:
21.1. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir
esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų gimnazijos darbuotojams mokama Lietuvos
Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
22.

Ligos išmoka, kurią moka darbdavys dvi pirmąsias kalendorines nedarbingumo

dienas, negali būti mažesnė negu Steigėjo nustatyta 65,94 proc. išmokos gavėjo vidutinio darbo
užmokesčio dydžio.
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23.
23.1.

Premijos:
Darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ne daugiau kaip vieną kartą per

metus gali būti skiriamos premijos, mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 12 straipsniu: už labai gerus metinius
darbo rezultatus, kai darbuotojams skiriamos metinės užduotys; už vienkartines ypač svarbias
gimnazijos veiklai užduotis.
23.2. Vienkartinėmis ypač svarbiomis gimnazijos veiklai užduotimis laikomos užduotys,
kurios atitinka šiuos kriterijus:
23.2.1. darbuotojas reikšmingai prisideda prie gimnazijos strategijos kūrimo ir inovacijų;
23.2.2. užduotis įvykdyta nepriekaištingai ir užduočiai įvykdyti nustatytais terminais;
23.2.3. darbuotojas, kuriam siūloma skirti premiją, negali turėti drausminio pažeidimo.
23.3. Premijos konkretų dydį argumentuotai siūlo darbuotoją kuruojantis vadovas,
gimnazijos direktorius, siūlymus premijuoti pedagogą gali teikti metodinės grupės pirmininkas.
23.4. Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies
dydžio. Jos skiriamos neviršijant gimnazijai darbo užmokesčiui skirtų lėšų.
24.

Materialinės pašalpos:

24.1. Darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, šeimos narių
(sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), brolio (įbrolio), sesers (įseserės), taip
pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas darbuotojas, ligos ar mirties, stichinės
nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra gimnazijos darbuotojo rašytinis prašymas ir pateikti
atitinkamą aplinkybę patvirtinantys dokumentai, gali būti skiriama iki 5 minimaliųjų mėnesinių
algų dydžio materialinė pašalpa iš gimnazijai skirtų lėšų.
24.2. Mirus darbuotojui, jo šeimos nariams iš gimnazijai skirtų lėšų gali būti išmokama iki 5
minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa, jeigu yra jo šeimos narių rašytinis
prašymas ir pateikti mirties faktą patvirtinantys dokumentai.
24.3. Materialinę pašalpą darbuotojams skiria gimnazijos vadovas iš gimnazijai skirtų lėšų.
25.

Darbo užmokestis, pavaduojant nesančius darbuotojus:

25.1. Papildomas darbo užmokestis, pavaduojant nesančius darbuotojus, mokamas tik tuo
atveju, jei yra darbo užmokesčio fondo ekonomija pavaduojamų darbuotojų kategorijai.
25.2. Kito darbuotojo pavadavimas gali būti atliekamas darbuotojo darbo metu arba po jo
darbo, atsižvelgiant į darbo specifiką ir galimybes:
25.2.1. jeigu pavaduojama darbo metu, už pavadavimą skiriama priemoka pagal pastoviąją
dalį pavaduojančio darbuotojo;
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25.2.2. jeigu pavaduojama po savo darbo, už pavadavimą skiriamas papildomas darbo
užmokestis, kuris negali viršyti pavaduojamo darbuotojo nustatyto darbo užmokesčio fondo ir
nustatomas pagal pastoviąją dalį pavaduojančio darbuotojo.
26.

Darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas ir skatinimas:

26.1. Darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo tikslas – įvertinti gimnazijos darbuotojų,
išskyrus darbininkus, mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus, praėjusių kalendorinių metų
veiklą pagal nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius.
26.2. Bibliotekininko, gimnazijos vadovo pavaduotojų ugdymui praėjusių kalendorinių
metų veikla vertinama vadovaujantis atitinkamai Lietuvos Respublikos kultūros ministro, Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintu atitinkamos srities kultūros ir meno darbuotojų,
gimnazijos vadovo pavaduotojų ugdymui veiklos vertinimo tvarkos aprašu. Kitų darbuotojų
praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos
patvirtintu biudžetinių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu.
26.3. Metinės veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai gimnazijos
darbuotojui turi būti nustatyti kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, o einamaisiais metais
priimtam darbuotojui – per vieną mėnesį nuo priėmimo į pareigas dienos. Jeigu priėmus į pareigas
darbuotoją iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos lieka mažiau kaip 6 mėnesiai, tokiam
darbuotojui metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nustatomi kitiems metams
iki kitų metų sausio 31 dienos, o einamiesiems metams siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai
nenustatomi.
26.4. Metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius gimnazijos
darbuotojams nustato ir kasmetinę veiklą vertina tiesioginis jų vadovas.
26.5. Darbuotojų metinė veikla gali būti įvertinama:
1) labai gerai;
2) gerai;
3) patenkinamai;
4) nepatenkinamai.
26.6. Darbuotojų veikla įvertinama kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, jeigu
darbuotojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per praėjusius kalendorinius metus ėjo pareigas
gimnazijoje.
26.7. Darbuotojo tiesioginis vadovas kartu su gimnazijos darbuotojų atstovavimą
įgyvendinančiais asmenimis, įvertinęs gimnazijos darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą:
1) labai gerai, – teikia vertinimo išvadą gimnazijos vadovui su siūlymu nustatyti vieniems
metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį, 20-25 procentų pareiginės algos pastoviosios
dalies, ir gali teikti išvadą siūlydamas skirti premiją;
8

2) gerai, – teikia vertinimo išvadą gimnazijos vadovui

siūlydamas nustatyti vieniems

metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį iki 15 procentų pareiginės algos pastoviosios
dalies;
3) patenkinamai, – teikia vertinimo išvadą gimnazijos vadovui siūlydamas vienus metus
nenustatyti pareiginės algos kintamosios dalies dydžio;
4) nepatenkinamai, – teikia vertinimo išvadą gimnazijos vadovui siūlydamas vieniems
metams nustatyti mažesnį 5 procentais pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne
mažesnį negu šio Aprašo 1–4 prieduose tai pareigybei pagal vadovaujamo darbo patirtį ir (ar)
profesinę darbo patirtį ar gimnazijoje ugdomų mokinių skaičių ir (ar) pedagoginį darbo stažą
numatytas minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas.
26.8. Gimnazijos vadovas, gavęs iš tiesioginių vadovų darbuotojų įvertinimą, per 10 darbo
dienų priima sprendimą pritarti ar nepritarti darbuotojo tiesioginio vadovo siūlymams dėl šio
Aprašo 26.7 papunkčio numatytų nuostatų įgyvendinimo. Šis sprendimas galioja vienus metus.
Jeigu gimnazijos vadovas priima motyvuotą sprendimą neįgyvendinti siūlymo ar veiklos vertinimo
išvados, darbuotojo iki vertinimo buvusi teisinė padėtis nesikeičia.
26.9. Darbuotojas priimtus sprendimus dėl jo vertinimo turi teisę skųsti darbo ginčams
nagrinėti nustatyta tvarka.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
27.

Ginčai dėl darbo užmokesčio sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

28.

Atsiskaitymo lapeliai darbuotojams pateikiami kiekvieną mėnesį.

29.

Gimnazijos darbuotojų darbo užmokestis, priemokos ir kiti su darbo santykiais susiję

mokėjimai planuojami neviršijant skirto darbo užmokesčio fondo.
30.

Šis Aprašas įsigalioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

31.

Aprašas skelbiamas gimnazijos interneto svetainėje http://atzalynas.net
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Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos
darbuotojų darbo apmokėjimo
tvarkos aprašo
1 priedas

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ ŪKIUI
PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

Valstybės ar
savivaldybių
įstaigų grupė

Vadovaujamo darbo
patirtis
(metais)

II
nuo 51 iki 200
pareigybių

iki 5
nuo daugiau kaip 5 iki 10
daugiau kaip 10

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės
algos baziniais dydžiais), kai pareigybės lygis
A
vadovų

vadovų pavaduotojų

4,6–12,4
4,7–12,6
4,8–12,8

4,32–11,16
4,35–11,34
4,37–11,52
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Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos
darbuotojų darbo apmokėjimo
tvarkos aprašo
2 priedas

SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

Pareigybės lygis
A lygis
B lygis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)
profesinio darbo patirtis (metais)
nuo daugiau kaip nuo daugiau kaip
iki 2
daugiau kaip 10
2 iki 5
5 iki 10
3,38–7,6
3,4–8,5
3,45–9,5
3,6–10,5
3,35–7,3
3,39–7,4
3,45–7,6
3,5–8,0
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Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos
darbuotojų darbo apmokėjimo
tvarkos aprašo
3 priedas

KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES
KOEFICIENTAI

Pareigybės lygis
C lygis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)
profesinio darbo patirtis (metais)
nuo daugiau kaip nuo daugiau kaip
iki 2
daugiau kaip 10
2 iki 5
5 iki 10
3,31–5,3
3,34–5,4
3,36–5,6
3,38–7,0
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Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos
darbuotojų darbo apmokėjimo
tvarkos aprašo
4 priedas
MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ, GIMNAZIJOS VADOVO
PAVADUOTOJŲ UGDYMUI PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES
KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA
I
SKYRIUS
MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS,
PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO
SANDARA
1.

Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:
Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)
pedagoginio darbo stažas (metais)

Kvalifikacinė
kategorija

Mokytojas

iki 2

nuo daugiau
kaip 2 iki 5

6,366,42

6,426,44

nuo daugiau
kaip 5 iki 10

nuo daugiau
kaip 10 iki 15

nuo daugiau
kaip 15 iki 20

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos
6,446,526,626,5
6,62
6,82

nuo daugiau
kaip 20 iki 25

daugiau
kaip 25

6,826,85

6,856,89

6,977,0
7,47,44
7,927,96
8,948,98

7,07,05
7,447,47
7,968,0
8,989,02

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos
Mokytojas

6,896,9

Vyresnysis
mokytojas
Mokytojas
metodininkas
Mokytojas
ekspertas

2.

Pareiginės

6,96, 91
7,057,06

algos

6,916,92
7,067,08
7,477,54
8,48,58

pastoviosios

6,926,95
7,087,12
7,547,68
8,588,72

dalies

6,956,97
7,267,4
7,787,92
8,808,94

koeficientai

dėl

veiklos

sudėtingumo

mokytojams:
2.1.

didinami 3–15 procentų:

2.1.1. dirbantiems bendrojo ugdymo mokyklose, kurių klasėje (grupėje) ugdomi 2 ir daugiau
mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių vidutinius specialiuosius ugdymosi poreikius, ir
(arba) 1 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių
specialiųjų ugdymosi poreikių;
2.1.2. mokantiems mokinį, kuriam dėl ligos ar patologinės būklės skirtas mokymas
namuose;
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2.1.3. mokantiems vieną ir daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių
gyventi į Lietuvos Respubliką, nemokančių valstybinės kalbos, dvejus metus nuo mokinio
mokymosi pradžios Lietuvos Respublikoje pagal bendrojo ugdymo programas;
2.2. gali būti didinami iki 20 procentų, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų:
2.2.1. dirbantiems gimnazijos klasėse;
2.2.2. dirbantiems didelėse klasėse, kuriose mokinių skaičius 28 – 30;
3.

Jeigu mokytojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo programas, veikla atitinka du ir

daugiau šio priedo 2 punkte nustatytų kriterijų, jo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas
didinamas ne daugiau kaip 25 procentais. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų didinimo
dėl veiklos sudėtingumo kriterijai, nurodyti šio priedo 2 punkte, atsižvelgiant į veiklos sudėtingumo
apimtį, detalizuojami gimnazijos darbo apmokėjimo sistemoje.
4.

Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo programas, darbo laikas per savaitę yra

36 valandos (kontaktinės ir nekontaktinės).
5.

Kontaktinės valandos skiriamos bendrojo ugdymo srities (dalyko), neformaliojo

švietimo programoms – pagal programoje numatytas valandas.
6.

Nekontaktinės valandos yra skirstomos į valandas, skirtas funkcijoms, susijusioms su

kontaktinėmis valandomis, vykdyti, ir valandas, skirtas funkcijoms, susijusioms su veikla
gimnazijos bendruomenei, vykdyti:
6.1. valandos funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, vykdyti skiriamos
ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių mokymosi pasiekimams vertinti,
mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informuoti apie mokinių ugdymo ir ugdymosi
poreikius, mokymosi pažangą, profesiškai tobulėti;
6.2. valandos funkcijoms, susijusioms su veikla gimnazijos bendruomenei, vykdyti
skiriamos kitai ugdomajai veiklai su mokiniais, bendradarbiauti su pedagoginiais darbuotojais,
mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ir gimnazijos partneriais; vadovauti klasei (grupei),
įsivertinti gimnazijos veiklai, siekiant jos ugdymo (mokymo) tikslų, atlikti kitiems darbams, kurie
nėra apibrėžiami kaip kontaktinės valandos, ir valandos funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis
valandomis, vykdyti.
7.

Mokytojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo programas, kontaktinių valandų, valandų

funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, vykdyti ir valandų funkcijoms, susijusioms
su veikla gimnazijos bendruomenei, vykdyti proporcija ir kiekis per mokslo metus:

Pareigybė

Kontaktinės
valandos

Nekontaktinės valandos
valandos funkcijoms,
valandos funkcijoms,
susijusioms su
susijusioms su veikla
kontaktinėmis
gimnazijos
valandomis, vykdyti
bendruomenei, vykdyti

Iš viso
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Mokytojas (pedagoginis
darbo stažas iki 2 metų)
Mokytojas
Vyresnysis mokytojas
Mokytojas metodininkas
Mokytojas ekspertas
(pedagoginis darbo stažas
nuo daugiau kaip 2 metų)

504–756

nuo 60 iki 100 proc.
kontaktinių valandų
skaičiaus

iki 40 proc.
visų valandų
skaičiaus

504–1008

nuo 30 iki 50 proc.
kontaktinių valandų
skaičiaus

iki 50 proc.
visų valandų
skaičiaus

1512

Mokytojui, dirbančiam pagal bendrojo ugdymo programas, per savaitę skiriama ne

8.

daugiau kaip 24 kontaktinės valandos privalomiems dalykams pagal bendruosius ugdymo planus,
kuriuos tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras, mokyti.
Pamokų pavadavimas:

9.
9.1.

nesant dalyko mokytojo, pamokas pavaduoja gimnazijos direktoriaus ar jo

pavaduotojo ugdymui paskirtas to dalyko specialistas arba kitas pedagogas;
9.2.

nesant galimybės organizuoti pamokų pavadavimo, pamokos yra jungiamos. Jungti

galima to paties ir ne to paties koncentro klases ar klasės (-ių) grupes. Už pamokų jungimą, kai
mokytojas dėl pakeitimų tvarkaraštyje jungia savo paties pamokas, mokytojui nemokama. Už
pamokų jungimą, kai jungiamos kito mokytojo pamokos, papildomai mokama vadovaujantis šio
Aprašo 20 ir 24 punktais ir atsižvelgiant į elektroniniame dienyne užpildytų pamokų skaičių.
10.

Mokytojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo programas, darbo krūvio sandarą nustato

gimnazijos vadovas pagal šio priedo 7 punkte nustatytą kontaktinių valandų, valandų funkcijoms,
susijusioms su kontaktinėmis valandomis, vykdyti ir valandų funkcijoms, susijusioms su veikla
gimnazijos bendruomenei, vykdyti proporciją per mokslo metus, kvalifikacinę kategoriją, ugdymo
(mokymo) programą, dalyką (dalykų grupę, mokymo modulį) ir kitus gimnazijos darbo
apmokėjimo sistemoje nustatytus kriterijus, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro patvirtintas rekomendacijas dėl mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo
programas, darbo krūvio sandaros.
II
SKYRIUS
SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIES
KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA
11.

Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

Pareigybė

Pastoviosios dalies koeficientai
(pareiginės algos baziniais dydžiais)
pedagoginio darbo stažas (metais)
nuo daugiau kaip nuo daugiau kaip
iki 3
daugiau kaip 15
3 iki 10
10 iki 15
Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos
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Pastoviosios dalies koeficientai
(pareiginės algos baziniais dydžiais)
pedagoginio darbo stažas (metais)
nuo daugiau kaip nuo daugiau kaip
daugiau kaip 15
3 iki 10
10 iki 15

Pareigybė
iki 3
Specialusis pedagogas, logopedas

4,76‒5,2

5,21–5,46

5,47–5,7

5,71–6,0

Pedagoginio darbo stažas (metais)
nuo daugiau kaip
iki 10
10 iki 15
Suteiktos kvalifikacinės kategorijos

daugiau kaip 15

Specialusis pedagogas, logopedas

5,0–5,47

5,48–5,8

5,81–6,02

Vyresnysis specialusis pedagogas,
vyresnysis logopedas

5,61–6,16

6,17–6,23

6,24–6,45

Specialusis pedagogas
metodininkas, logopedas
metodininkas

6,01–6,6

6,61–6,77

6,78–6,92

Specialusis pedagogas ekspertas,
logopedas ekspertas

6,73–7,38

7,39–7,46

7,47–7,7

12.

Pareiginės

algos

pastoviosios

dalies

koeficientai

dėl

veiklos

sudėtingumo

specialiesiems pedagogams:
12.1. didinami 5 procentais teikiantiems specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams,
kuriems dėl ligos ar patologinės būklės skirtas mokymas namuose;
12.2. Specialiajam pedagogui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas gali būti
didinamas iki 20 procentų, kai gimnazijoje mokosi daugiau negu 20 specialiųjų poreikių mokinių.
13.

Jeigu specialiojo pedagogo veikla atitinka du ir daugiau šio priedo 11 punkte nustatytų

kriterijų, jų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25
procentais. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų didinimo dėl veiklos sudėtingumo
kriterijai, nurodyti šio priedo 11 punkte, atsižvelgiant į veiklos sudėtingumo

apimtį,

detalizuojami gimnazijos darbo apmokėjimo sistemoje.
14.

Specialiųjų pedagogų, dirbančių gimnazijoje su mokyklinio amžiaus vaikais, darbo

laikas per savaitę yra 23 valandos, iš jų 18 valandų skiriama tiesioginiam darbui su mokiniais
(mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams tirti ir įvertinti, specialiosioms pratyboms vesti),
5 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, pasirengti specialiosioms
pratyboms, pagalbai mokytojams rengiant ugdymo programas, mokytojams, tėvams (globėjams,
rūpintojams)

konsultuoti

specialiųjų

ugdymosi

poreikių

turinčių

mokinių

ugdymo

klausimais, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti ir kt.).
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III
SKYRIUS
PSICHOLOGŲ, SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS
DALIES KOEFICIENTAI
15.

Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

Pareigybė

Pastoviosios dalies koeficientai
(pareiginės algos baziniais dydžiais)
pedagoginio darbo stažas (metais)
nuo daugiau nuo daugiau kaip
daugiau kaip
iki 3
kaip 3 iki 10
10 iki 15
15
Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos

Psichologo asistentas

5,09–5,18

5,19–5,21

5,22–5,25

5,26–5,3

Socialinis pedagogas

5,3–5,38

5,39–5,67

5,68–5,87

5,88–5,95

Pedagoginio darbo stažas (metais)
nuo daugiau kaip
daugiau kaip
iki 10
10 iki 15
15
Suteiktos kvalifikacinės kategorijos
Socialinis pedagogas, ketvirtos kategorijos
psichologas

5,82–5,89

5,9–6,06

6,07–6,13

Vyresnysis socialinis pedagogas, trečios
kategorijos psichologas

6,4–6,55

6,56–6,63

6,64–6,83

Socialinis pedagogas metodininkas, antros
kategorijos psichologas

6,95–7,14

7,15–7,29

7,3–7,48

Socialinis pedagogas ekspertas, pirmos
kategorijos psichologas

7,71–7,93

7,94–8,13

8,14–8,28

16.

Socialinių pedagogų, dirbančių mokyklose, darbo laikas per savaitę yra 36 valandos.

IV SKYRIUS
AUKLĖTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI
IR DARBO KRŪVIO SANDARA
17.

Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

Pareigybė

Auklėtojas

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais
dydžiais)
pedagoginio darbo stažas (metais)
nuo daugiau
nuo daugiau
daugiau kaip
iki 3
kaip 10 iki
kaip 3 iki 10
15
15
Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos
4,06–4,10

4,32–4,36

4,37–4,41

4,47–4,52
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Pedagoginio darbo stažas (metais)
nuo daugiau
daugiau kaip
iki 10
kaip 10 iki
15
15
Suteiktos kvalifikacinės kategorijos
Auklėtojas

4,34—4,37

4,42–4,47

4,5–4,54

Vyresnysis auklėtojas

4,74–4,79

4,81–4,86

5–5,05

Auklėtojas metodininkas

5,17–5,23

5,32–5,38

5,46–5,5

Auklėtojas ekspertas

5,9–5,95

5,96–6,02

6,12–6,17

18.

Auklėtojų, dirbančių bendrojo ugdymo mokyklose, darbo laikas per savaitę yra 30

valandų.
V SKYRIUS
GIMNAZIJOS VADOVO PAVADUOTOJŲ UGDYMUI PAREIGINĖS ALGOS
PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI
19.

Gimnazijos vadovo pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies

koeficientai priklauso nuo gimnazijoje ugdomų mokinių skaičiaus, pedagoginio darbo stažo:

Mokinių skaičius
iki 500

20.

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)
pedagoginio darbo stažas (metais)
iki 10

nuo daugiau kaip 10 iki 15

daugiau kaip 15

5,76–10,44

5,97–10,46

6,15–10,48

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai didinami 5–10 procentų gimnazijos

vadovo pavaduotojams ugdymui, jeigu gimnazijoje ugdoma (mokoma) 10 ar daugiau užsieniečių ar
Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką, nemokančių valstybinės
kalbos, dvejus metus nuo mokinio mokymosi pagal bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo
programas pradžios Lietuvos Respublikoje.
21.

Gimnazijos vadovo pavaduotojams ugdymui gali būti didinamas iki 20 procentų

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas už:
21.1. darbą brandos egzaminų bazinėje mokykloje;
21.2. likviduotų mokyklų išsilavinimo dokumentų dublikatų išdavimą;
21.3. individualių ugdymosi planų ir tvarkaraščių sudarymą, kai pagal vidurinio ugdymo
programą mokosi daugiau negu 60 mokinių.
22.

Gimnazijos vadovo pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies

koeficientai nustatomi atsižvelgiant į mokinių skaičių einamųjų metų rugsėjo 1 dieną. Vidutinis
metinis mokinių skaičius apskaičiuojamas sudėjus praėjusių mokslo metų kiekvieno mėnesio
18

vidutinį mokinių skaičių ir šią sumą padalijus iš to laikotarpio mėnesių, kuriais buvo mokinių,
skaičiaus.
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