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KUPISKIO R. ALIZAVOS PAGRINDINES MOKYKLOS
DARBUOTOJU DARBO APMOKEJIMO SISTEMA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Darbuotojq darbo apmokejimo sistema (toliau-Sisterna) reglamentuoja Kupi5kio r.
Alizavos pagrindines rnokyklos (toliau - mokyklos) darbuoto.jq. dirbandiq pagal darbo sutartis
(toliau - darbuotojai). darbo apmokdjimo tvark4: pareigines algos pastoviosios dalies nustatymo
kriterijus, pareigines algos pastoviosios dalies koetlciento didinimo kriterijus, pareigines algos
kintamosios dalies mokejimo tvark4 ir s4lygas, priemokq ir prernijq, materialiniq pa5alpq mokejimo
tvarkq ir s4lygas, darbuotojq pareigybiq lygius ir grupes, taip pat kasmetini veiklos vertinim4.
2. Sistema parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq
darbuotojq
darbo apmokejin"ro istatymu 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198, Lietuvos
istaigq
Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo istatymo Nr. XIII-198
2.3,4, ir 5 priedq pakeitimo istatyrnu 2017 m.lapkridio 16 d. Nr. XIII-745 ir Lietuvos Respublikos
darbo kodekso patvirtinimo, isigalio.iimo ir igyvendinimo istatyrnu 2016 m. rugsejo l4 d. Nr. XII2603., Mokytojq, dirbandiq pagal bendrojo ugdymo. profesinio rnokymo ir netbrrnaliojo Svietimo
programas (iSskyrus ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programas), darbo krflvio sandaros
nustatymo tvarkos apra5u, patvir-tintu Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro
201 9-03-01 isakyrnu Nr. V- l 86, bei i q pakeitimais.
3. Pagrindines Siame tvarkos apraSe varlojarnos sqvokos:
3.1. darbuotojas - asmuo. dirbantis mokyklo.ie pagal su juo sudary.tq darbo sutarli;
3.2. darbo uZmokestis - r,'isos darbuoto.lo pa.ian-ros. gallnamos u2 darb4. atliekam4pagal
darbo sutafti su rnokykla. t. y. pareiginis atly'ginimas, prienrokos;
3.3. tarifinis s4ra5as - tai dokumentas, kuriame nurodomi mokytojai, pateikiami
duomenys apie jq darbo staZq, kvalifikacing kategorij4, paskirt4 darbo krfivi ir nurodomi kiti teises
aktuose nustatyti duomenys, kuriq reikia darbo uZrnokesdiui apskaidiuoti. Tarifinis s4raSas
sudaromas mokslo metams;
3.4. priemoka - darbo uZmokesdio kintamoji dalis. kuri darbr"rotoiui mokama uL darb4
nukrypstant nuo i prastq darbo sqlygq, t. y. uL papildomus darbus, urZ laikinai nesandiq darbuotojq
funkcijq (pareigq) vykdym4, r"rZ iprast4 darbo krtrvi virSijanii4 veikl4;
3.5. premija - kintamoji darbo uZmokesiio dalis, skirta darbuotojams skatinti;
4. Informacij4 apie darbuotojus, t.y. jo iSsilavinim4, darbo stalq, kvalifikacinE kategorij4
ir kitus duomenis. renka ir tvarko:
4.1. mokytoja vykdanti direktoriaus pavaduotojos ugdyrnui flnkcijas - pedagoginiq
darbuoto.jq;
4.2. [kvede - nepedagoginiq darbuoto.iq.
5. Darbuoto.io valandinis atlygis arba nrenesine alga negali blti maZesni uZ Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nustatytus minimaltfii valandini atlygi ir minimaliqj4 rnenesing alg4.
6. Su Sia darbo apmokejimo sistema supaZindinami visi mokyklos darbuotojai.

II

SKYRII-IS

DARBO LAIKO APSKAITA

7. Darbo laiko apskaitos Ziniara5ti atsakingi u2 Si darb4 darbuotojai pildo kiekvien4
dien4.

8. Pasibaigus mdnesiui, Sio menesio paskuting darbo dien4 uZpildyti ir atsakingq asmenq
pasira5y'ti darbo laiko Ziniara5diai pateikiami KupiSkio rajono savivaldybes administracijos
biudZetiniq istaigq buhalterines apskaitos tarnybai. VisiSkai ir teisingai iformintas darbo laiko
apskaitos Ziniara5tis yra pagrindas skaidiuoti darbuotojams priklausanti darbo uZmokesti.
9. Kiekvier-r4 menesi darbo uZmokestis darbuotojams skaidiuojamas. atsiZvelgiant i
fakti5kai dirbt4 laik4.

III SKYRIUS
DARBUOTOJIJ PAREIGYBIU LYGIAI IR GRUPES
Mokyklos darbuotojq pareigybes yra keturiq lygiq:
l0.l . A lygio - pareigybes. kurioms butinas ne Zemesnis kaip ar"rkStasis iSsilavinimas;
a) Al lygio - pareigybes. kurioms b[tinas ne Zernesnis kaip aukStasis universitetinis
iSsilavinirnas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu iSsilavinimu;
b) A2 lygio - pareigybds, kurioms bDtinas ne Zemesnis kaip auk5tasis universitetinis
i5silavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu i5silavinimu arba auk5tasis
koleginis iSsilavinirnas sLr protbsinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu
iSsilavinirnu, taip pat mokytojq, baleto artistq ir Sokejq bei kilnojamqjq kultlros verlybiq
10.

restauratoriq parei gybes.
10.2. B lygio - pareigybes, kurioms butinas ne Zemesnis kaip auk5tasis i5silavinimas ar
specialusis vidurinis iSsilavinimas. igyti iki 1995 metll:
10.3. C lygio - pareigybes, kurioms bt=rtinas ne Zerresnis kaip vidurinis iSsilavinimas ir
(ar) igyta prof'esine kvalilikacij a;
10.4. D lygio - pareigybes, kurioms netaikomi i5silavinimo ar profesines kvalifikacijos
reikalavimai.
1 l. Mokyklos darbuotojq pareigybes skirstomos i Sias grupes:
11.1. biudZetiniq istaigtp vadovai ir jq pavaduotoiai. kr"rriq pareigybes priskiriamos A (Al
ar A2) lygiui, atsiZvelgiant i br"rtinq i5silavinimE toms pareigorns eiti:
I 1.2. strukt[riniq padaliniq vadovai ir jq pavaduotojai. kuriq pareigybes priskiriamos
A (Al ar A2) arba B lygiui, atsiZvelgiant i b[tin4 iSsilavinim4 toms pareigoms eiti;
I I .3. specialistai. kuriq pareigybes priskiriamos A (A I ar A2) arba B lygiui,
atsiZvelgiant ! bfitinq i5silavinimq toms pareigorns eiti; rnokytojq, baleto artistq ir Sokejq, taip pat
kilnojamqjq kultDros vertybitl restauratoriq pareigybes priskiriamos specialistq A.2 lygio pareigybiq
grupei;
I1.4. kvalitrkuoti darbuotojai. kuriq pareigybes priskiriamos C lygiui;
11.5. darbuotojai, kuriq pareigybes priskiriamos D lygiui (toliau - darbininkai).

IV SKYRII-IS
DARBO TIZMOKESdTO SANDARA
Mokyklos darbuotojq darbo uZmokesti sudaro:
12.1. pareigine alga (mer-resin6 alga pastovioji
12.

-

ir

kir-rtarnoji dalys arba

dalis);
12.2. prremokos, materialines paSalpos ;
12.3. mokejimas uZ darb4 poilsio ir Svendiq dienomis, virSvalandini darb4;
12.4. premijos.

tik pastovioji

V SKYRIUS
PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NTISTATYMAS

13. Mokyklos darbuotojq, iSskyrus darbininkus, pareigines algos pastovioji dalis
nustatoma pareigines algos koeticientais. Pareigines algos koeficiento vienetas yra lygus
pareiginds algos baziniam dydZiui 176 Eur. (pareiginds algos bazinis dydis nustatomas
istafymu). Pareigines algos pastovioji dalis apskaidiuojama atitinkarn4 pareigin6s algos koeficientq
dauginant i5 pareigines algos bazinio dydZio.
14. Mokyklos darbuotojq, iSskyrus darbininkus. pareigin,is algos pastovioji dalis
nustatoma pagal ApraSo I pried4. atsiZvelgiant i pareigybes lygi ir profesinio darbo patirti, kuri
apskaidiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogi5kas pareigybes apra5yme
nustatytam tam tikros profesijos ar specialybes darbas arba vykdytos analogiSkos pareigybes
apra5yme nustatytoms tunkcijos.
15. Darbininkq pareigines algos pastovioji dalis nr.rstatorna minimalios menesines algos
dydZio.
16. Darbuotojr"l pareigir-res algos pastoviosios dalies koeflcientus pagal darbo
apmokejirno sistemoje nurnatytus koeticientus nustato mokyklos direktorius isakymu.
ll. Pareigybiq s4raSai derinami su KupiSkio rajono savivaldybes administracijos
Kult[ros, Svietirno ir sporto skyriaus vedeja, o didZiausiq leistin4 darbuotojq, dirbandiq pagal darbo
sutartis ir gaunandiq darbo uZmokesti i5 savivaldybes biudZeto. pareigybiq skaidiq tvirtina Kupi5kio
raj ono savivaldybes taryba.
18. Mokyklos darbr-rotojo pareigines algos pastovio.ji dalis sulygstarra darbo sutartyje.
19. Pareigines algos pastoviosios clalies koef-rcientas nustatomas i5 naujo pasikeitus
darbuotojq pareigybiq skaidiui (t.y. perejus i kit4 istaigq grupQ), vadovaujarno darbo patirdiai ir (ar)
profesinio darbo patirdiai ar nustadius, kad mokyklos darbuotojo pareigine alga (pastovioji dalis
kartu su kintarnqja dalimi) vir5ija praejusio ketvirdio darbuotojq 5 vidutinius pareiginiq algq
(pastovitliul daliq kartu su kintamosiornis dalimis) dydZius.

VI SKYRITIS
MOKYTOJIJ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTII, PAVADUOTOJO UGDYMUI
PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMAS

ir

pagalbos mokiniui specialistq pareigines algos pastovioji dalis
nustatoma pagal ApraSo 3 pried4, atsiZvelgiant ! pedagoginio darbo stai.q, kvalifikacing kategorij4 ir
veiklos sudetingumq.
23. Mokyklos direktoriaus pavaduoto.jo ugdyrnr"ri pareigines algos pastovioji dalis
nustatonla pagal ApraSo 2 pried4. atsiZvelgiant i mokl'klo.je ugdorrq mokiniq skaidiq ir (ar)
pedagoginio darbo staZE bei veiklos surdetingum4.
24. Mokytojq, pagalbos mokiniui specialistq, pareigines algos pastoviosios dalies
koeficientas didinamas Sio Apra5o 3 priede nustatytais atvejais nurodyais dydZiais.
25. Mokytojq, pagalbos rnokiniui specialistq pareigines algos kintamoji dalis

20. Mokytojq

nenLrstatoma.

VII SKYRII-IS
PAREIGINES ALGOS KINTAMOSIOS DALIES NUSTATYMAS
26. Mokyklos darbuotojq pareigines algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo
prae.iusiq metq veiklos veftinimo pagal darbuotojui nustatytas metines uZduotis. siektinus rezultatus
ir jq vertinimo rodiklius, iSskyrus ApraSo 28 punkte nurodyttts atvejus.
27. Pareigines algos kintarnoji dalis. atsiZvelgiant i praejusiq metq veiklos verlinim4,
nustatoma vieneriems metams iL gali siekti iki 50 procenttl pareigines algos pastoviosios dalies.

28. Mokyklos darbuoto.io pareigines algos kintamoji dalis gali bDti nustatyta priemimo i
darbE metu. atsiZvelgiant i darbuotojo profesinE kvalifikacij4 ir.jarn keliamus r-rZdavinius. tadiau ne
didesnd kaip 20 procentq pareigines algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip vieneriems metams.
29. Konkredius pareigines algos kintamosios dalies dydZius pagal mokyklos darbo
apmokejimo sistemE, ivertings rnokyklos darbuotojq praeiusiq rnetq veikl4, nustato mokyklos
direktorius isakyrnu.
30. Darbininkarns (D lygis) pareigines algos kintamoji dalis nenustatoma.
VIII SKYRIUS

DARBUOTOJIJ KASMETINES VEIKLOS VERTINIMAS IR SKATINIMAS

31. Mokyklos darbuotojq kasmetinio veiklos vertinimo tikslas - ivertinti mokyklos
darbuotojq" i5skyrus darbininkus. praejusiq kalendoriniq rnettl veikl4 pagal nustatytas metines
uZduotis. siektinurs rezultatus ir.j q vertinimo rodikliurs.
32. Kiekvienais metais iki sausio 31 dienos yra nustatomos metines veiklos uZduotys,
siektini rezultatai ir jq vertinirno rodikliai, o einamaisiais metais priimtarn mokyklos darbuotojui per vien4 menesi nuo pridmimo i pareigas dienos, tadiau jeigu iki einarnqjq kalendoriniq metrl
pabaigos lieka maZiau kaip 6 menesiai einamiesiems metams siektini rezultatai ir .iq vertinimo
rodikliai nenustatomi. Prireikus nustatytos metinds uZduotys, siektini rezultatai ir jq vertinimo
rodikliai einamaisiais metais gali b[ti vien4 kart4 pakeisti arba papildyti, bet ne veliau kaip iki
liepos I dienos.
33. Metines veiklos uZdurotis. siektinus rezultatus ir jq verlinimo rodiklius rnokyklos
darbuotojams nustato ir kasrneting veikl4 vertina mokyklos direktorius. Mokyklos darbuotojq veikla
ivertinama kiekvienais metais iki sausio 3l dienos, jeigu darbr.rotojas ne trumpiar-r kaip 6 menesius
per praejusius kalendorinius metus ejo pareigas mokykloje.
34. Mokyklos direktorius iverlings darbuotojo praejusiq kalendoriniq metq veikl4:
34.1. Iabai gerai - nustatyti vieneriems metams pareigines algos kintamosios dalies
dydi. iki l0 procenttl pareigines algos pastoviosios dalies.
34.2. gerai teikia vertinimo iSr,'adq mokyklos direktoriui su sifllymu nustatyti
vieneriems metams pareigines algos kintamosios dalies dyc1i. Pareigines algos kintamosios dalies
dydis iki 5 procentql
34.3. patenkinarnai - vienerius metus nellustatyti pareigines algos kintamosios dalies
dydZio;
34.4. nepatenkinamai vieneriems metams nustatyti maZesni pareigines algos
pastoviosios dalies koeficient4. tadiau ne maZesni" negu nurodyta Lietuvos Respublikos valstybes ir
savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo istatyno l-3 prieduose tai pareigybei pagal
vadovaujamo darbo patirti ir (ar) prof-esinE darbo patirti numatytas rninimalus pareigines algos
pastoviosios dalies koeflcientas. Pareigines algos kintamosios dalies maZinimo dydis - 5 procentai.
35. Mokyklos direktorius ivertings darbuotojo veiklq" per 10 darbo dienq priima
sprendimq ddl pareigines algos kintamosios dalies nustatymo.
36. Konkredius pareigines algos kintamosios dalies dydZius nustato mokyklos
direktorius. Pareigines algos kintamoji dalis rnokama nuo einamqiq metll vasario I d. iki kitq metq
sausio 3 I d.

IX SKYRII.JS
MATERIALINES PASALPOS, PRIEMOKOS, DARBAS POILSIO TN SVENTTU
DIENOMIS, DARBAS NAKTI BEI VIRSVALANDINIS DARBAS
37. Materialines pa5alpos yra skiriarnos:
37.1. Mokyklos darbuotojams, kuriq materialine btrkle tapo sunki del jq padiq ligos,
arlimqjq giminaiditl, sutuoktinio. partnerio, sugyventinio. jo tevr4, vaikr"l (ivaikiq), broliq (ibroliq) ir
seserLl (iseseriq), taip pat iSlaikytiniq. kuriq globejais ar rrJpir-rtojais jstatymq nustatyta tvarka yra
paskirti mokyklos darbuotojai. ligos ar mirties. stichines nelairnes ar turto netekimo. jeigu yra

pateikti Siq darbuotojq raSytiniai pra5ymai ir atitinkam4 aplinkybg patvirtinantys dokumentai, gali
b[ti skiriama iki 2 rninimaliqiq menesiniq algq dydZio materialine pa5alpa i5 mokyklai skirtq le5q.
37.2. Mirus mokyklos darbuotojr"ri, jo Seimos nariams i5 mokyklai skirtq le5q gali blti
i5mokama iki 2 rninirnaliqjq menesiniq algq dydZio materialine paSalpa" jeigu pateiktas jo Seimos
nariq ra5ytinis pra5ymas ir mirties taktq patvirtinar-rtys dokumentai.
37.3. Materialines paSalpos dydis priklauso nuo darbuotojo darbo staZo mokykloje: iki
I
15 metq - minimalios mdnesinds algos dydZio materialine paSalpa; l5 ir daugiau - 2 minimaliqjq

menesiniq algq dydZio materialine pa5alpa.
37.4. Materialines paSalpos dydis ypatingais atvejais (mirus vieninteliam maitintojui,
likus vieniems na5laidiams vaikanis ir kt.) gali blti didinamas iki 100 procentq. Kiekvienas
ypatingas atvejis aptariamas individualiai, gavus profbsines sEjungos sutikirn4.
38. Priemokq ir pareigines algos kintamosios dalies suma negali virSyti 60 procentq
pareigines algos pastoviosios dalies dydZio.
39. Mokyklos darbuotojams gali blti nustatomos priemokos:
39.1. uL papildomq darbo krDvi, kai yra padidejgs darbq mastas atliekant pareigybes
apraSyme nustatytas funkcijas rrevirSijant nustatytos darbo laiko trukmes;
39.2. ui papildomq pareigq ar urZdr"rodiq. nenustatyttl pareigybes apraSyme ir
sufbrmuluotq raStu. vykdymq.
40. Priemokq dydis:
40.1. atliekant fprast4 darbo krlvi vir5ijandius darbus. nevirSijant nustatytos darbo laiko
trukmds - iki 30 procentq mokyklos darbuotoiui nustatytos pareigines algos pastoviosios dalies
dydZio uZ lakti5kai tomis s4lygomis dirbt4laik4;
40.2. laikinai nesandiq mokyklos darbuotojq funkcijq vykdymq:
40.2.1. pedagoginiams darbuotojarns apmokama uZ faktiSkq dirbt4 laik4 pagal turim4

kvalifikacijq;
40.2.2. kitierns darbuotojarns - iki 30 procentq tarnybinio atlyginirno dydZio uZ
faktiSkai tomis s4lygomis dirbt4 laik4,
41. Priemokos gali buti nustatomos ApraSo 39.I ir 39.2 papunkdiuose esandiq
aplinkybiq laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki kalendoriniq metq pabaigos. Priemokos dydis ir
iSmoke.iimo galimybes priklauso nuo rnokyklos darbo uZmokesdiui skirtq asignavimq.
42.UL darb4 poilsio dienq. kuri nenustaty.ta pagal darbo gratik4, mokamas ne maZesnis
kaip dvigubas darbuotojo darbo uZmokestis. U2 darb4 Svendiq dien4 mokamas ne maZesnis kaip
dvigubas darbuotojo darbo uZmokestis.
43. UZ vir5valandini darb4 mokarrtrs ne rnaZesnis kaip pusantro darbuotojo darbo
uZrnokesdio dydZio uZrnokestis. UZ virSvalandini darbq poilsio dien4, kuri nenustatyta pagal darbo
grafik4, mokamas ne maZesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo uZrnokestis, o uL vir5valandini darb4
Svendiq dien4 - ne maZesnis kaip du su puse darbuotojo darbo uZmokesdio dydZio uZmokestis.
Darbuotojo pra5ymu darbo poilsio ar Svendirl dier-rornis laikas ar virSvalandinio darbo laikas,
padauginti iS nustatyto atitinkarno dydZio. gali bilti pridedarni prie kasrnetiniq atostogq laiko.
44. Darbuotojams ne daugiau kaip vienq kartq per metus gali b[ti skiriamos premijos:
44.1. atlikus vienkartines y'pad svarbias mokl'klos veiklai uZduotis - iki 120 eurq;
44.2. ivertinus labai gerai rnokyklos darbuoto.jo praejusiq kalendoriniq rnetq veikl4 - iki
50 Yo pareigines algos pastoviosios dalies dydZio.

45. Premija neskiriama mokyklos darbuotojui. kuriam per 12 menesiq paskirta
drausmine nuobauda.
46. Prernijos dydis ir iSmokejimo galimybes priklauso nuo mokyklos darbo uZmokesdiui
skirtq asignavimq.

X SKYIIITIS
TSsKATTYMAI IS DARBo uZnaoxpsito
47. I5 priskaidiuoto darbo uZmokesdio iSskaidiuojama

47.1. istatyrnq nustatyti mokesdiai (GPM ir VSD);
47.2. antstoliq patvarkymuose nurodytos sumos. Sie iSskaitymai vykdomi gavus i5
antstoliq patvarkyrnus, kurie patvirtina darbuotojo pareig4 moketi alinientus, skol4 uZ trlkumus,
Zalos atlyginim4 ar kitus isiskolinimus.
48. Jei darbr"rotojas dirba keliose darbovietese, jis pasirenka vien4. kurioje bus taikomas
neapmokestinamas pajamq dydis.
XI SKYRIUS

DARBO UztvtOXpSilO MOKEJIMAS,TERMINAI, VIETA
49. Darbo uZmokestis mokyklos darbr"rotojams mokamas clu kartus per menesi. esant
darbuotojo raStiSkam praSyrnui - kart4 per menesi. U2 pirrnqj4 menesio pusg kiekvieno menesio 20
dienq mokamas avansas, kurio suma nurodyta darbuoto.io pra5yme. Avanso suma negali virlyti 40Yo
priskaidiuoto darbo uZmokesdio. Jeigu mokejimo terminas sutampa su nedarbo arba Sventine
dienomis, jis perkeliamas i ankstesnE dien4. Antrqi4 menesio pusE paskuting darbo dien4 i5mokama
tiksliai apskaidiuota suma atemus jau iSrnoket4 avansq ir visus priklausandius iSskaitymus.
50. AtsiZvelgiant i galimus finansiniq le5r-1 gavimo sutrikimus ne del mokyklos kaltes,
darbo uZmokesdio mokdjimo terminai gali b[ti keidiarni apie tai infbrmuojant darbuotojus.
51. Avansui apskaidiuoti ir iSrnoketi sudaromas darbuotojq s4ra5as. Avanso suma
ra5oma eurais be centq. Sudaryq ZiniaraSti pasiraSo vyriausiasis buhalteris ir direktorius.
52. Darbo uZmokesdio apskaita tvarkoma naudojant ".Bonus" program4.
53. Kiekvienq kalendorinitl metq darbo r"rZmokescio duomenys kaupiarni Asmenindse
sEskaitose-kortelese.
54. Darbo uZmokestis rnokyklos darbuotojams pervedamas i darbuotojo nurodyt4 banko
s4skait4.

55. Darbuotojrp. dirbusiq ne visas menesio darbo dienas, darbo uZmokestis
apskaidiuojamas taip: pareigines algos dydis padalijarnas iS to menesio darbo dienq skaidiaus,
gautas darbo dienos atlygis padauginamas i5 dirbtul dienq skaiciaus.
XII SKYRIUS
MOKEJIMAS UZ LIGOS LAIKOTARPIUS
56. UL dvi pinn4sias ligos darbo dier-ras rnokyklos darbuotojams mokama 62,06-1000/o
vidutinio darbo uZrnokesdio dydZio ligos pa5alpa.

XIII SKYRIUS
MOKEJIMAS UZ ATOSTOGAS
57. Kasmetin€s atostogos - tai darbo dienos, sr"rteikiarnos darbuotojams pailseti ir
atstatyti darbingun-rq. paliekant darbo viet4 (pareigas) ir mokant vidutini darbo uZmokesti.
58. Kasmetiniq minimaliq atostogr; trukme

darbuotojams. vieniems auginantiems vaik4
neigaliems darbuotojams - 25 darbo dienos.

iki

-

20 darbo dienq. Darbuotoiams

14 n"rettl arba neigalq vaik4

iki

iki

18 metq, ir

59. Dirbantiems ne vis4 darbo dien4 arba ne visq darbo savaitg

netrumpinamos.

60. Pailgintos 40 darbo dienq atostogos

18 metq,

pagal Svietimo

atostogos

ir

mokslo
ministerijos patvirtint4 pareigybiq, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, s4ra54 Svietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 9 d. isakyrnas Nr. ISAK-1407 (aktuali redakcija).
61. Papildomos atostogos suteikiamos u2 ilgalaiki nepertraukiamEji darb4 mokykloje:
darbuotojams, turintiems didesni kaip l0 rnetq nepertraukiarnqji darbo staLq- 3 darbo dienos, uZ
kiekvienq paskutiniq 5 metq darbo stal1 - I darbo diena.
62. Pedagogams pirrnaisiais darbo metais kasmetines atostogos suteikiamos mokiniq
vasaros atostogq metu. atsiZvelgiant i faktiSkai dirbt4 laikq.
suteikiar-r-ros

63. UZ pirmuosius darbo metus atostogos gali bUti suteikiamos po 6 menesiq
nepertrauktojo darbo staZo mokykloje. bet ne veliau kaip iki darbo metq pabaigos. Atostogos u2
antrus ir paskesnius darbo metus suteikiamos pagal atostogq grafikus bei tarpusavio susitarimu.
Kasmetiniq atostogrl suteikimo grafikas yra tvirtinamas mokyklos direktoriaus isakymu.
64. Atostogos dalimis suteikiamos Salims susitarus. Viena i5 atostogq daliq negali blti
trumpesne kaip 10 darbo dienq.
65. AtSaukti i5 atostogq leidZiama tik darbuotojui sutikus. Nepanaudota atostogq dalis
turi bDti suteikiama kitu darbo metq laiku arba prijungiama prie kitq darbo metq atostogq.
66. AtleidLiant darbuotoi4 i5 darbo (i5skyrus atvejus, kai atleidZiama del jo kaltes).
nepanaudotos atostogos jo pageidavimu suteikiamos nukeliant atleidimo datq.
67. Atostogq laiku darbuotojui garantuojamas vidutinis darbo uZmokestis. Darbo
uZmokestis uZ kasmetines atostogas i5mokamas ne veliau kaip paskuting darbo dien4 prie5
kasmetiniq atostogr+ pradZi4. Atostoginiai urZ atostogq dali. virSijandiE dvideSirnt darbo dienq
trukmg, darbuotojui rnokarni atostogll metu darbo uZrnokesdio mokejirro tvarka ir terminais.
Darbuotojo pra5ymu. suteikus kasrnetines atostogas, atostoginiai mokami fprasta darbo uZmokesdio
mokejimo tvarka.
68. DraudLiama darbuotojams pakeisti atostogas pinigine kompensacija. Pasibaigus
darbo santykiarns, darbuotojui gali bDti suteiktos atostogos arba, kai darbuotojas jq nepageidauja,
iSmokama pinigine kompensacija. Pinigine kompensacija uZ nepanaudotas atostogas iSmokama, kai
nutraukiama darbo sutartis, neatsiZvelgiant i jos terminq.
69. Pinigind kompensacija uZ nepanaudotas atostogas apskaidiuojama nepanaudotq
atostogq kalendoriniq dienr-1 skaidiq padauginus i5 metinio darbo dienq koeflciento ir i5 darbuotojo
vienos dienos vidutinio darbo uZmokesdio.
70. Asmenys. dirbantys pagal darbo sutartf , gali tureti ne tik kasmetines, bet ir tikslines
atostogas: neStumo ir gimdymo, vaiko prieZilros, mokymosi atostogas.
XIV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NTIOSTATOS
71 .

Gindai del darbo uZmokesdio sprendZiami istatymq nustatlta tvarka.

72. Asmenys" rengiantys darbo uZmokesdio apskaidiavimE skirtingoms darbuotojq
kategorijoms, yra atsakingi ir uZ atitinkam4 duomenq bazes kaupim4, reikiamq dokumentq pildym4,
reikiamq ataskaitq pateikim4 bei dokumentq saugojim4 ir perdavim4 i archyv4. vadovaujantis
nustatyta dokumentq archyvavimo tvarka.
73. Sekletorius darbuoto.iq darbo sutartyse nurodo nustatytus darbo uZrnokesdio
terminus.
74. Atsiskaityrno Iapeliai darbuotojams pateikiami kiekvienq menesi
75. Mokyklos darbuotojq darbo uZmokestis, priemokos ir kiti su darbo santykiais susijg
mokejimai planuojarni nevirSijant asignavimo s4matq darbo uZmokesdio fondo.
76.Darbo apmokejimo sistema isigalioja nuo 2020m. sausio I dienos.
77. Nuo 2020m. sausio 1 dienos laikyti netekusia galios darbo apmokeiirno sistema,
patvirtinta 2019-08-31 direktoriaus isakymu Nr. V-59

SUDERINTA
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