
I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vilniaus Joachimo Lelevelio inzinerijos gimnazijos (toliau - Gimnazija) darbuotoj4 darbo 
apmokejimo sistema (toliau - sistema) reglamentuoja vis4 Gimnazijos darbuotoj4 darbo apmokejimo 
tvarkcl, detalizuoja pareigines algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijus, darbo uzmokescio 
apskaiciavimcl esant nukrypimams nuo normali4 darbo Scllyg4, atsiskaitymo su darbuotojais terminus, 
nustato darbuotoj4 kategorijas pagal pareigybes, nurodo kiekvienos pareigybes apmokejimo formas ir 
darbo uzmokescio dydzius, papildomo apmokejimo skyrimo pagrindus ir tvarkcl. 

2. Sios sistemos nuostatos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 
nuostatomis ir jas jgyvendinanciais teises aktais, Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybi4 jstaig4 
darbuotoj4 darbo apmokejimo jstatymu (toliau - DAD, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklemis ir yra 
suderintos su kitais Gimnazijos lokaliniais teises aktais bei taikomos apskaiciuojant ir ismokant pagal 
darbo sutartis dirbanci4 darbuotoj4 darbo uzmokestj. 

3. Darbuotoj4 darbo uzmokesti, priklausomai nuo atitinkam4 reikalavim4 (issilavinimo, stazo, 
kvalifikacines kategorijos), taikom4 atitinkamos pareigybes darbo apmokejimui, sudaro pareigine alga 
(pastovioji dalis, kintamoji dalis), taip pat galimos priemokos, premijos: 

alga; 
3.1. bazinis darbo uzmokestis, kuris gali biiti nustatomas kaip valandinis atlygis arba menesine 

3.2. papildoma darbo uzmokescio dalis, jei tokia nustatoma konkreciam darbuotojui; 
3.3. galimi priedai uz jgytcl laipsnj; 
3.4. priemokos uz papildomcl darbcl ar papildom4 pareig4 ar uzduoci4 vykdymcl; 
3.5. premijos uz pasiektus tikslus, numatytus atitinkamiems darbuotojams ar pareigybems; 
3.6. premijos, skiriamos paskatinti darbuotojcl uz gerai atliktcl darbcl ar veiklos rezultatus. 
4. Gimnazijos darbuotoj4 pareigines algos pastovioji dalis nustatoma pareigines algos 

koeficientais. Pareigines algos koeficiento vienetas yra lygus pareigines algos baziniam dydziui (toliau 
- BD). Pareigines algos pastovioji dalis apskaiciuojama atitinkamcl pareigines algos koeficientcl 
dauginant is pareigines algos BD. 

II SKYRIUS 
DARBO APMOKEJIMO ORGANIZA VIMAS 

I SKIRSNIS 
MINIMALUS DARBO UZMOKESTIS. NEKVALIFIKUOTAS DARBAS 

4 5. Konkretiis valandiniai tarifiniai atlygiai, menesines algos, kitos darbo apmokejimo formos ir 
s~lygos, darbo normos nustatomos su darbuotoju sudaromoje darbo sutartyje, kuri turi atitikti sios darbo 
apmokej imo sistemos nuostatas. 

6. Darbuotoj4 atliekamo darbo turinys, jo aprasymas, darbuotojams privalomi kvalifikaciniai 
reikalavimai, jei tokie taikomi atskirai pareigybei, privaloma ir savanoriska kvalifikacijos tobulinimo 



tvarka nustatomi darbuotojq pareiginiuose nuostatuose ir/arba darbo sutartyse. 
7. Gimnazijoje taikoma Lietuvos Respublikos Vyriausybes patvirtinta minimalioji menesine 

alga ir minimalus valandinis atlygis. 
8. Minimalus darbo uzmokestis - maziausias leidziamas atlygis uz nekvalifikuot~ darb~ 

darbuotojui atitinkamai uz vien~ valand~ ar vis~ kalendorinio menesio darbo laiko norm~. 
9. Minimalus darbo uzmokestis mokamas uz nekvalifikuot~ darb~. Nekvalifikuotu darbu 

laikomas darbas, kuriam atlikti nekeliami jokie specialus kvalifikaciniq jgudziq ar profesiniq gebejim4 
reikalavimai. 

10. Pareigos Gimnazijoje, priskirtinos prie nekvalifikuotq darbq, yra sios: valytojas, kiemsargis, 
einamojo remonto darbininkas, budetojas, rubininkas. 

II SKIRSNIS 
MOKEJIMAS UZ VIRSV ALANDINJ DARB.t\ IR DARB.t\ POILSIO IR SVENCIV DIENOMIS 

11. Dirbant daugiau nei etatu tose paciose pareigose (pvz. istorijos mokytojo ), uz virsvalandini 
darb~ mokamas pusantro darbuotojo darbo uzmokescio dydzio uzmokestis. Su darbuotoju darbo sutartyje 
sulygus del padidinto darbo masto, darbas nelaikomas virsvalandiniu ir darbuotojui mokamas jprastas 
darbo uzmokestis. 

12. Uz virsvalandinj darb~ poilsio dien~, kuri nenustatyta pagal darbo grafik~, ar virsvalandini 
darb~ naktj mokamas dvigubas darbuotojo darbo uzmokestis. 

13. Uz virsvalandinj darb~ svenciq dien~ mokamas dviejq su puse darbuotojo darbo uzmokescio 
dydzio uzmokestis. 

14. Uz darb~ svenciq dien~, darb~ poilsio dien~, kuri nenustatyta pagal darbo grafik~, mokamas 
dvigubas darbuotojo darbo uzmokestis arba darbuotojo prasymu darbo poilsio ar svenciq dienomis laikas 
ar virsvalandinio darbo laikas padauginti is nustatyto ( 11-13 punktai) atitinkamo dydzio, gali bilti 
pridedami prie kasmetini4 atostogq laiko. 

III SKIRSNIS 
DARBAS NE VISO DARBO LAIKO S_t\LYGOMIS. DARBO LAIKO APSKAITA 

15. Sutarus su darbuotoju, kad jis dirbs ne vis~ darbo laik~, darbo uzmokestis mokamas to 
darbuotojo proporcingai dirbtam laikui. 

16. Darbas ne viso darbo laiko s~lygomis dirbantiems darbuotojams nesukelia ribojim4 
nustatant kasmetini4 atostogq trukmy, apskaiciuojant darbo staz~, skiriant i aukstesnes pareigas, 
tobulinant kvalifikacij~, neapriboja kitq darbuotojo darbo teisiq, palyginti su darbuotojais, kurie dirba 
tokj patj ar lygiavertj darb~ viso darbo laiko s~lygomis, atsizvelgiant i darbo sta~, kvalifikacij~ ar kitas 
aplinkybes. 

17. Darbo laiko apskaita tvarkoma Gimnazijos direktoriaus jsakymu patvirtinta tvarka 
nustatytos formos darbo laiko apskaitos ziniarasciuose. 

18. Darbuotojai , atsakingi uz darbo laiko apskaitos ziniarasciq pildym~, paskiriami Gimnazijos 
direktoriaus jsakymu. 

19. Uzpildytus ir atsakingo asmens pasirasytus darbo laiko apskaitos ziniarascius tvirtina 
Gimnazijos direktorius. 

20. Patvirtinti darbo laiko apskaitos ziniarasciai pateikiami Vilniaus miesto savivaldybes 
administracijos biudzetines jstaigos ,,Biudzetiniq jstaigq bupalterine apskaita" centralizuotos apskaitos 
skyria11s Darbo uzmokescio apskaitos skyriaus specialistui kiekvien~ menesj 23 - 25 d., esant reikalui 
tikslinamas per tris darbo dienas pasibaigus menesiui. 

IV SKIRSNIS 
KASMETINIV ATOSTOGV APMOKEJIMAS 



21 . Kasmetini4 atostogll laiku darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo uzmokestis. 
Laikotarpis, is kurio skaiciuojamas vidutinis darbo uzmokestis, yra 3 paskutiniai kalendoriniai menesiai , 
einantys priest~ menesj, uz kuri (ar jo dali) mokamas vidutinis darbo uzmokestis. 

22. Atostoginiai ismokami ne veliau kaip paskutiny darbo dien~ pries kasmetini4 atostog4 
pradzi~. Atostoginiai uz atostog4 dali , virsijanci~ dvidesimt darbo dien4 (dirbama penkias darbo dienas 
per savaity) trukmy, darbuotojui mokami atostog4 metu darbo uzmokescio mokejimo tvarka ir terminais. 

23. Darbuotojo atskiru prasymu, suteikus kasmetines atostogas, atostoginiai mokami jprasta 
darbo uzmokescio mokejimo tvarka. 

24. Atleidziant darbuotoj~, kuris atleidimo <lien~ turi nepanaudot4 atostog4, uz nepanaudotas 
atostogas mokama kompensacija. 

25. Darbuotojams ismoketos premijos, priedai nera jprastine darbo uzmokescio dalis, ismoketos 
premijos nera jtraukiamos apskaiciuojant vidutinj darbo uzmokestj. Skaiciuojant kompensacij~ uz 
nepanaudotas atostogas, nejskaiciuojamos premijos, priedai, tai nera jprastine darbo uzmokescio dalis. 

V SKIRSNIS 
PRIEMOKV, PREMIJV MOKEJIMO TV ARKA IR SJ\L YGOS 

26. Gimnazijos darbuotojams ne daugiau kaip vien~ kart~ per metus gali biiti skiriamos 
prem1Jos: 

26.1. atl ikus vienkartines ypac svarbias jstaigos veiklai uzduotis; 
26.2. labai gerai jvertinus darbuotojo praejusi4 kalendorini4 met4 veikl~; 
27. Priemokos uz papildom~ darbo kriivj, kai yra padidejys darb4 mastas atliekant pareigybes 

aprasyme nustatytas funkcijas nevirsijant nustatytos darbo laiko trukmes ar uz papildom4 pareig4 ar 
uzduoci4, nenustatyt4 pareigybes aprasyme ir suformuluot4 rastu, vykdym~ gali siekti iki 30 procent4 
pareigines algos pastoviosios dalies dydzio. 

28. Uz kito darbuotojo pavadavim~ mokama: 
28.1. mokytojams - nesutampanciu su jo darbo grafiku metu mokama uz faktines pavaduotas 

valandas (pamokas), taikant mokytojo pareigines algos pastoviosios dalies koeficient~; sutampanciu su 
jo darbo grafiku metu, bet mokytojui tuo metu nevedant savo pamokos, koreguojamas savaites darbo 
grafikas ir mokytojui mokama uz faktines pavaduotas valandas (pamokas), taikant mokytojo pareigines 
algos pastoviosios dalies koeficient~; 

28.2. kitiems darbuotojams mokama, vadovaujantis sios sistemos 27 punktu; 
28.3. mokytojams vaduojant koleg4 pamokas grupi4 (klasi4) jungimo biidu tuo metu, kai 

vedamos j4 paci4 pamokos, papildomai mokama uz faktines jungtas (pavaduotas) pamokas, taikant 
mokytojo pareigines algos pastoviosios dalies koeficiento ½ dalj, t. y. uz dvi jungtas pamokas apmokant 
kaip uz vien~. 

29. Priemokos skiriamos Girnnazijos direktoriaus jsakymu. 
30. Pasikeitus aplinkybems, del kuri4 buvo skirta priemoka, direktoriaus jsakymu priemokos 

dydis ir mokejimo terminas gali biiti pakeistas arba mokejimas nutrauktas. 
31. Premijos skiriamos Gimnazijos direktoriaus jsakymu, nevirsijant darbuotojui nustatytos 

pareigines algos pastoviosios dalies dydzio ir nevirsijant Gimnazijai darbo uzmokesciui skirt4 les4. 
32. Premija neskiriama, jeigu darbuotojas per paskutinius sesis menesius padaro pareig4, 

nustatyt4 darbo teises normose, darbo tvarkos taisyklese, d.arbo sutartyje ar kituose lokaliniuose teises 
aktuo~e, pazeidim~. 

VI SKIRSNIS 
DARBO UZMOKESCIO MOKEJIMO TERMINAi, TV ARKA 



33. Darbo uzmokestis darbuotojui mokamas ne reciau kaip du kartus per menesj, o Je1gu 
darbuotojas praso, - kart<! per menesj. 

34. Uz darbc! per kalendorinj menesj atsiskaitoma ne veliau negu per desimt darbo dien4 nuo jo 
pabaigos, jeigu darbo teises normos ar darbo sutartis nenustato kitaip. 

35 . Darbo uzmokestis mokamas tik pinigais, pervedant i darbuotojo nurodytc! asmenin~ Sc!skaitc! 
banke. 

36. Darbo sutarciai pasibaigus, visos darbuotojo su darbo santykiais susijusios ismokos 
ismokamos, kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju. 

37. Ne reciau kaip kart<! per menesj darbuotojui pateikiama informacija apie jam apskaiciuotas, 
ismoketas ir isskaiciuotas sumas ir apie darbo laiko trukm~. 

38. Darbuotojui rastiskai prasant, darbdavys isduoda darbuotojui pazymc! apie darbc! 
Gimnazijoje. Pazymoje nurodoma darbuotojo darbo funkcijos ir/ar pareigos, kiek laiko jis dirbo, darbo 
uzmokescio dydis ir sumoket4 mokesci4 bei valstybinio socialinio draudimo jmok4 dydis. 

VII SKIRSNIS 
ISSKAITOS IS DARBO UZMOKESCIO 

39. Isskaitos gali biiti daromos siais atvejais: 
39.1. grc!Zinti perduotoms ir darbuotojo nepanaudotoms pagal paskirtj darbdavio pini~ 

sumoms; 
39.2. grc!Zinti sumoms, permoketoms del skaiciavimo klaid4; 
39.3. atlyginti zalai, kuric! darbuotojas del savo kaltes padare darbdaviui; 
39.4. isieskoti atostoginiams uz suteiktas atostogas, virsijancias jgytc! teis~ i visos trukmes ar 

dalies kasmetin~s atostogas, darbo sutartj nutraukus darbuotojo iniciatyva be svarbi4 priezasci4 arba de! 
darbuotojo kaltes darbdavio iniciatyva; 

39.5. isieskant nustatytas sumas pagal vykdomuosius dokumentus (vykdomieji rastai , isduoti 
teismo sprendim4, nuosprendzi4, nutarim4, nutarci4 pagrindu; teismo jsakymai; institucij4 ir pareigun4 
nutarimai administracini4 teises pazeidim4 bylose; kiti institucij4 ir pareigun4 sprendimai , kuri4 
vykdymc! civilinio proceso tvarka nustato jstatymai). 

40. Isskaita padaroma ne veliau kaip per vienc! menesj nuo tos dienos, kuric! darbdavys suzinojo 
ar galejo suzinoti apie atsiradusj isskaitos pagrindc!. 

VIII SKIRSNIS 
LIGOS PASALPOS MOKEJIMAS 

41. Ligos pasalpa mokama uz pirmc!5ias dvi kalendorines ligos dienas, sutampancias su 
darbuotojo darbo grafiku. Mokama ligos pasalpa negali biiti mazesne negu 80 procent4 pasalpos gavejo 
vidutinio uzdarbio, apskaiciuoto Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatyta tvarka. 

42. Pagrindas skirti ligos ismokc! yra nedarbingumo pazymej imas, isduotas pagal sveikatos 
apsaugos ministro ir socialines apsaugos ir darbo ministro tvirtinamas Elektronini4 nedarbingumo 
pazymejim4 bei elektronini4 nestumo ir gimdymo atostog4 pazymejim4 isdavimo taisykles. 

III SKYRIUS . 
6IMNAZIJOJE PATVIRTINTV PAREIGYBIV DARBO APMOKEJIMO SJ\LYGOS 

I SKIRSNIS 
P AREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMO GIMNAZIJOS 

DARBUOTOJAMS KRITERIJAI 



43. Gimnazijos direktorius, nustatydamas pastoviosios dalies koeficientq darbuotojams, 
atsizvelgia i gimnazijai skirtas lesas. ' · 

44. Gimnazijos direktorius isakymu tvirtina Gimnazijos pareigybi4 S¥aS~ pareigybi4 lygius ir 
pareigybi4 aprasus. 

45. Al lygio pareigybems pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 20 proc. 
46. Gimnazijos mokytoj4, pagalbos mokiniui specialist4 kvalifikacines kategorijos nustatomos 

Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. 
4 7. Gimnazijoje patvirtintos 49 pareigybes, j4 darbo apmokej imas: 
4 7 .1. Gimnazijos direktorius: 
47 .1.1. Vilniaus miesto savivaldybes tarybos/Mero sprendimu direktoriui nustatomas fiksuotas 

menesinis darbo uzmokescio dydis, kurio mokejimo tvarka sureguliuojama darbo sutartyje; 
47.1.2. pareigines algos pastovioji dalis nustatoma vadovaujantis DAI 5 priedu, atsizvelgiant i 

pedagoginio darbo stazq, mokini4 skaici4 bei veiklos sudetingumq; 
47.1.3. vadovaujantis DAI 5 priedu, Vilniaus miesto savivaldybes tarybos/Mero sprendimu 

pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas del veiklos sudetingumo: 
47.1.3.1. didinamas 5-10 proc. , jei Gimnazijos direktorius atsakingas uz mokini4, turinci4 

specialiaj4 ugdymosi poreiki4, ugdymo organizavimq, jeigu gimnazijoje ugdoma (mokoma) IO ir 
daugiau mokini4, de! igimt4 ar jgyt4 sutrikim4 turinci4 dideli4 ar labai dideli4 specialiaj4 ugdymosi 
poreiki4; 

47.1.3.2. didinamas 5-10 proc., jei gimnazijoje ugdoma (mokoma) 10 ar daugiau uzsienieci4 ar 
Lietuvos Respublikos pilieci4, atvykusi4 gyventi i Lietuvos Respublikq, nemokanci4 valstybines kalbos, 
dvejus metus nuo mokinio mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas pradzios Lietuvos 
Respublikoje; 

4 7 .1.3 3. gali buti didinamas iki 20 procent4 pagal savininko teises ir pareigas jgyvendinancios 
institucijos nustatytus kriterijus. 

47.1.4. Jeigu Gimnazijos direktoriaus veikla atitinka du ir daugiau 47.1.3. punkte nustatyt4 
kriterij4, jo pereigines algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 procentais. 

47.1.5. Gimnazijos direktoriaus veikla kasmet vertinama vadovaujantis DAI, pagal praejusi4 
kalendorini4 met4 veiklos vertinimq nustatoma pareigines algos kintamoji dalis. 

4 7 .1.6. atsizvelgiant i Gimnazijos veiklos rezultatus, Vilniaus miesto savivaldybes tarybos 
sprendimu skiriamas priedas (dydis procentais). 

47.2. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui: 
47.2.1. Gimnazijos direktorius pavaduotojui ugdymui nustato fiksuotq menesini darbo 

uzmokescio dydj; . 
47.2.2. nuo 2018 m. rugsejo I d. nustatomas DAI 5 priede numatyt4 koeficient4 rib4 vidurkis 

ar virsutine koeficient4 riba; 
47.2.3. pareigines algos pastovioji dalis nustatoma vadovaujantis DAI 5 priedq, atsizvelgiant i 

pedagoginio darbo stazq, mokini4 skaici4 ir veiklos sudetingumq; 
47.2.4. vadovaujantis DAI 5 priedu, pavaduotojui ugdymui pareigines algos pastoviosios dalies 

koeficientas del veiklos sudetingumo: 
4 7 .2.4.1. didinamas 5 proc., jei Gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsakingas uz 

mokini4, turinci4 specialiaj4 ugdymosi poreiki4, ugdymo organizavimq, jeigu gimnazijoje ugdoma 
(mok~ma) 10 ir daugiau mokini4, de! jgimt4 ar jgyt4 sutrikim4 turinci4 dideli4 ar labai dideli4 
specialiaj4 ugdymosi poreiki4; 

4 7.2.4.2. didinamas 5 proc. jeigu Gimnazijoje ugdoma IO ar daugiau uzsienieci4 ar Lietuvos 
Respublikos pilieci4, atvykusi4 gyventi i Lietuvos Respublikq, nemokanci4 valstybines kalbos, dvejus 
metus nuo mokinio mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas pradzios Lietuvos Respublikoje; 

47.2.4.3. didinamas 5 proc. direktoriaus pavaduotojui ugdymui, kuruojanciam I-IV gimnazijos 



klasi4 ugd mo proceS<I; 
. . ~. jeigu direktoriaus pavaduotojo ugdymui veikla atitinka du ir daugiau 47 .2.3. punkte 

nustat)'tl.l kriterij4, jo pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas' didinam·as ne daugiau kaip 25 
procentais. 

47.3. Gimnazijos direktoriaus ir jo pavaduotoj4 ugdymui pareigines algos koeficientas 
nustatomas is naujo pasikeitus mokini4 skaiciui, pedagoginio darbo stazui, veiklos sudetingumui ar 
nustacius, kad direktoriaus ar jo pavaduotojo ugdymui pareigine alga (pastovioji dalis kartu su kintamaja 
dalimi) virsija praejusio ketvircio gimnazijos darbuotoj4 5 vidutinius pareigini4 alg4 (pastovi4.i4 dali4 
kartu su kintamosiomis dalimis) dydzius; 

47.4. pareigines algos pastovioji dalis nustatoma vadovaujantis DAl 5 priedu, atsizvelgiant i 
pedagoginio darbo staz~, kvalifikacin<t kategorij~ ir veiklos sudetingum~, nustatomas fiksuotas menesinis 
darbo uzmokescio dydis: 

4 7.4.1. pradini4 klasi4 mokytojas; 
4 7.4.2. lietuvi4 kalbos ir literaturos mokytojui; 
47.4.3. lenk4 kalbos mokytojui; 
47.4.4. angl4 kalbos mokytojui; 
47.4.5. rus4 kalbos mokytojui; 
47.4.6. matematikos mokytojui ; 
47.4.7. informacini4 technologij4 mokytojui; 
47.4.8. istorijos mokytojui; 
4 7.4.9. pilietines visuomenes pagrind4 mokytojui; 
47.4.10. geografijos mokytojui ; 
47.4.11. fizikos mokytojui; 
47.4.12. biologijos mokytojui ; 
4 7.4.13. chemijos mokytojui; 
47.4.14. dailes mokytojui; 
4 7.4.15. muzikos mokytojui; 
47.4.16. integruoto men4 kurso mokytojui; 
47.4.17. choreografijos mokytojui; 
47.4.18. katalik4 tikybos mokytojui; 
47.4.19. inzinerijos mokytojui ; 
47.4.20. etikos mokytojui; 
47.4.21. kuno kulturos mokytojui ; 
4 7.4.22. technologij4 mokytojui; 
47.4.23. zmogaus saugos mokytojui; 
47.4.24. ekonorrl.ikos mokytojui; 
47.4.25. inzinerinio ugdymo pasirenkamojo dalyko mokytojui; 
47.4.26. neformaliojo svietimo mokytojui; 
47.4.27. projektavimo mokytojui; 
47.4.28. priesmokyklinio ugdymo mokytojui; 
47.4.29. nuo 2018 m. rugsejo 1 d. nustatomas DAl 5 priede numatytq koeficient4 rib4 vidurkis 

ar virsutine koeficient4 riba; 
47.4.30. mokytoj4 valandos funkcijoms, susijusioms su kontaktinemis valandomis ir valandos 

funkcijoms susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei.(klasi4 auklejimas) nustatomos pagal sios 
tvarkm. 1 pried~; 

47.5 . vadovaujantis DAl 5 priedu, mokytojams pareigines algos koeficientai del veiklos 
sudetingumo: 

4 7 .5 .1. didinami 3 proc. mokytojams, kuri4 klaseje (grupeje) ugdomi 1 - 2, 5 proc. 
mokytojams, kuri4 klaseje (grupeje) ugdomi 3 - 5, 8 proc. mokytojams, kuri4 klaseje (grupeje) ugdomi 



6 - 8, 10 proc. mokytojams, kuriq klaseje (grupeje) ugdomi 9 ir daugiau mokiniq, de! jgimtq ar jgytq 
sutrikimq turinciq vidutinius specialiuosius ugdymosi poreikius, ir (arl:>a) turinciq dideliq ar labai dideliq 
specialiqjq ugdymosi poreikiq; · · 

47.5.2. didinami 5 proc. mokantiems mokinj, kuriam de! ligos ar patologines bukles skirtas 
mokymas namuose. Trumpalaikio mokymo namuose atveju pareigines algos pastoviosios dalies 
koeficientas didinamas tik tam laikotarpiui Gimnazijos direktoriaus jsakymu; 

47.5.3. didinami 5 proc. mokantiems vien<! ir daugiau uzsienieciq ar Lietuvos Respublikos 
pilieciq, atvykusiq gyventi i Lietuvos Respublik<!, nemokanciq valstybines kalbos, dvejus metus nuo 
mokinio mokymosi pradzios Lietuvos Respublikoje pagal bendrojo ugdymo programas; 

47.6. pareigines algos pastovioji dalis nustatoma vadovaujantis DAI 5 priedu, atsizvelgiant i 
pedagoginio darbo staz<!, kvalifikaciny kategorij<! ir veiklos sudetingum<!, nustatomas fiksuotas menesinis 
darbo uzmokescio dydis: 

47.6.1. socialiniam pedagogui; 
4 7 .6.2. specialiajam pedagogui; 
47.6.3. logopedui; 
4 7 .6.4. psichologui; 
47.6.5. nuo 2018 m. rugsejo 1 d. nustatomas DAI 5 priede numatytq koeficientq ribq vidurkis 

ar virsutine koeficientq riba; 
47.7. vadovaujantis DAI 5 priedu, pagalbos mokiniui specialistams pareigines algos 

koeficientai de! veiklos sudetingumo: 
47.7.1. didinami 5 proc. specialiesiems pedagogams, logopedams, teikiantiems specialiaj<! 

pedagoginy pagalb<! mokiniams, kuriems skirtas mokymas namuose; 
47.7.2. gali buti didinami 10 proc. logopedui, specialiajam pedagogui, jei jie dirba su didesniu 

mokiniq skaiciumi, nei priklauso vienai pareigybei; 
47.7:3. pareigines algos pastovioji dalis nustatoma vadovaujantis DAI 5 priedu, atsizvelgiant i 

pedagoginio darbo staz<!, kvalifikaciny kategorij<! ir veiklos sudetingum<!, nustatomas fiksuotas menesinis 
darbo uzmokescio meno vadovui; 

47.8. mokytojo, pagalbos mokiniui specialisto pareigines algos koeficientas nustatomas is naujo 
pasikeitus pedagoginio darbo stazui ar/ir veiklos sudetingumui. 

47.9. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojui ukio ir bendriesiems reikalams pareigines algos 
pastoviosios algos koeficientas nustatomas vadovaujantis DAI 1 priedu, priklausomai nuo profesinio 
darbo patirties. 

47.10. Gimnazijos specialistq (A2 ir B lygio) ir kvalifikuotq darbuotojq (C lygis) pareigines 
algos pastovioji dalis priklauso nuo pareigybes lygio ir profesinio darbo patirties, koeficientas nustatomas 
vadovaujantis DAI 3 _ir 4 priedais. Fiksuotas menesinis darbo uzmokescio dydis (ne maziau kaip 
pastoviosios dalies koeficientq vidurkis, atsizvelgiant i Gimnazijai skirtas lesas) mokamas: 

4 

4 7.10.1. bibliotekininkui; 
47.10.2. rastines vadovui; 
47.10.3 . sekretoriui; 
47.10.4. techniniq (IT) mokymo priemoniq specialistui; 
4 7 .10.5. informaciniq komunikaciniq technologijq (IT) specialistui; 
47.10.6. laborantui; 
47.10.7. elektrikui; 
47.10.8. priesmokyklinio ugdymo pedagogo pad~ejui; 
47.10.9. mokytojo padejejui; 
4 7 .10.10. pastatq priziuretojui; 
47.11. pareigines algos pastovioji dalis minimalios menesines algos dydzio nustatoma 

darbininkams (D lygis): 
4 7.11.1. valytojui; 



4 7.11.2. rubininkui; 
47.11.3. kiemsargiui; 
47. l 1.4. budetojui - sargui. 
48. Konkreci4 darbuotoj4, priskirt4 atitinkamoms pareigybems, pareigos nustatomos 

pareigybes aprasymuose. Darbo sutartyje gali biiti numatytos ir kitos darbuotojo darbo apmokejimo 
S<ilygos, taciau jos negali priestarauti siai darbo uzmokescio sistemai. 

49. Darbuotojui jgijus aukstesn~ kvalifikacij<l, Gimnazijos direktoriaus sprendimu tokiam 
darbuotojui gali buti mokamas didesnis darbo uzmokestis arba pritaikytas didesnis darbo apmokejimo 
tarifas. Esant laisvoms darbo vietoms, kurioms keliami aukstesni reikalavimai, tokios darbo vietos 
pirmiausia pasiulomos Gimnazijos darbuotojams, jgijusiems aukstesn~ kvalifikacij<l. Tokiu atveju 
darbuotojui taikoma uzimamos aukstesnes pareigybes atlyginim4 sistema. 

50. Mokytojams, pagalbos mokytojui specialistams pareigines algos kintamoji dalis, 
vadovaujantis DAl, nenustatoma. 

51. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojams ugdymui, pavaduotojui ukiui ir bendriesiems 
reikalams, gimnazijos specialistams (A2 ir B lygio), gimnazijos kvalifikuotiems darbuotojams (C lygis) 
pareigines algos kintamoji dalis nustatoma atlikus kasmetinj darbuotoj4 vertinim<l, atsizvelgiant i 
Gimnazijos turimas lesas: 

51. l. darbuotoj4 praejusi4 kalendorini4 met4 veikla vertinama vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos Vyriausybes ar jos jgaliotos institucijos patvirtintu biudzetini4 jstaig4 darbuotoj4 veiklos 
vertinimo tvarkos aprasu; 

51.2. metines veiklos uzduotis, siektinus rezultatus ir j4 vertinimo rodiklius Gimnazijos 
darbuotojams nustato ir kasmetin~ veikl<i vertina tiesioginis j4 vadovas. 

IV SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

52. Gimnazijos darbuotoj4 darbo uzmokescio dydis tikslinamas kiekvienais mokslo metais ir 
/ar pasikeitus teises aktams, atitinkamai sistema perziurima ne reciau kaip vien<l kart<! metuose arba 
pasikeitus teises aktams. 

53. Sistema patvirtinta konsultuojantis su Gimnazijos darbo taryba, laikantis lyci4 lygybes ir 
nediskriminavimo kitais pagrindais princip4. 

54. Visi Gimnazijos darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys su sia sistema yra supazindinami 
pasirasytinai ir privalo laikytis joje nustatyt4 jpareigojim4 bei atlikdami savo darbo funkcijas vadovautis 
sistemoje nustatytais principais. 

55. Gimnazijos direktorius turi teis~ is dalies arba visiskai pakeisti si<l sistem<l, Su pakeitimais 
darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys supazindinami pasirasytinai. 
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MOKYTOJQ V ALANDOS FUNKCIJOMS, 
SUSIJUSIOMS SU KONT AKTINEMIS V ALANDOMIS 

( nuo 30 iki 50 proc. kontaktiniq valandq skaiciaus) 

Dalykas Pasiruosimas Sitsiuviniq 
tikrinimas 

Pradinis ugdymas 30% 20% 
Gimtoji kalba (lenkq, rusq) 30% 
Lietuvi4 kalba ir literatura* 30% 5-8 kl.- 15%; 

I-IV kl. - 20% 
AnghJ kalba 30% 15% 
Matematika 30% 
Informacines technologijos 30% 
Biologija 30% 
Chemija 30% 
Fizika 30% 
Istorija, pilietiskumo pagrindai 30% 
Gamta ir zmogus 30% 5% 

Geografija 30% 
Ekonomika ir verslumas 30% 
Aplinkosauga 30% 
Gamtamoksliniai tyrimai 30% 
Biotechnologijos 30% 
Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 30% 
Inzineriia 30% 
Daile, integruotas menq ir technologijq kursas 30% 
Muzika 30% 
Sok.is 30% 
Technologijos 30% -
Kuno kultura 30% 
Zmogaus sauga 30% 
Projektavimas 30% 
Dizainas 30% 
Kompiuterine grafika 30% 

* Kai 5 - 8 klase nedalijama j grupes, s~siuvini4 tikrinimui skiriama 20%. 

1 priedas . 

Viso 

50% 

45% 
50% 
45% 

35% 

30% 

V ALANDOS FUNKCIJOMS SUSIJUSIOMS SU VEIKLA MOKYKLOS BENDRUOMENEI 
(KLASIVAUKLEJIMAS) 

1-4 kl.: iki 20 mokini4 - 4 val.; 20 ir ~augiau mokini4 - 5 val.; 

5-8 Id. ir I-IV gimn. kl.: iki 20 mokiniq - 3 val.; nuo 20 iki 25 - 4 val.; 25 ir daugiai - 5 val. 


