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VŠĮ KRETINGOS TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 

DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokyklos (toliau – Įstaiga) darbuotojų darbo 

apmokėjimo sistema (toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis: 

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. įstatymu Nr. XIII-198,  

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl 

Lietuvos Respublikos Darbo kodekso įgyvendinimo“, 

- Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 1d. įsakymu 

Nr. V-186 „Dėl mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo 

švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio 

sandaros nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

- Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 1d. įsakymu 

Nr. V-184 „Dėl mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo 

švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų 

mokyklos bendruomenei aprašo ir veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu aprašo patvirtinimo“  

-2019 m kovo 1 d. įsakymu Nr. V-187 ”Dėl mokytojų, dirbančių pagal bendrojo 

ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas), darbo laiko grafiko sudarymo bendrųjų nuostatų sudarymo 

bendrųjų nuostatų patvirtinimo“,  

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl 

mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 16 d. nutarimu Nr. 1025 „Dėl 

minimaliojo darbo užmokesčio“, kuriais vadovaujantis darbuotojams mokama pareiginė alga 

(mėnesinė alga - pastovioji ir kintamoji dalys arba tik pastovioji dalis), priemokos, mokėjimas už 

darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimams 

nuo normalių darbo sąlygų, premijos ir materialinės pašalpos, 

- Lietuvos Respublikos 2016 m. rugpjūčio 11 d nutarimu Nr. 795 „Dėl viešųjų įstaigų, 

kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų 

susirinkime , vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ pakeitimo. 

 Įstaigos darbuotojų darbas apmokamas, taikant pareiginės algos koeficientus, kurių 

pagrindu imamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas pareiginės algos bazinis dydis, 

įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijos dokumentų nuostatas, diferencijuojant pagal darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis 

(toliau – darbuotojai), darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius, materialines pašalpas, pareigybių 

lygius ir grupes, taip pat kasmetinį veiklos vertinimą. 
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1.Pagrindinės šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 

 1.1. mokytojas – asmuo, ugdantis mokinius pagal formaliojo arba neformaliojo 

švietimo programas. 

 1.2. pedagogas – asmuo, įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, arba 

specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją. 

1.3. 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. 

 1.4. darbo užmokestis – visos darbuotojo pajamos, gaunamos už darbą, atliekamą 

pagal pasirašytą darbo sutartį su Įstaiga, t. y. darbuotojo pareiginė alga (pastovioji dalis ir kintamoji 

dalis), priemokos ir premijos. Darbo užmokestis mokamas darbuotojams, einantiems pareigas pagal 

direktoriaus patvirtintą pareigybių sąrašą. 

 1.5. pareiginė alga – pagal LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198 patvirtintus koeficientų dydžius Įstaigos 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. 

 1.6. priemoka – darbo užmokesčio sudedamoji dalis, darbuotojui mokama 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. 

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

užmokestis. 

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

dirbtam laikui. 

4. 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. 

5. Darbo užmokestis apskaičiuojamas, vadovaujantis tinkamai pagal Įstaigos 

direktoriaus nustatytą tvarką užpildytais ir buhalterijai pateiktais darbo laiko apskaitos žiniaraščiais. 

Įstaigos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius pildo direktoriaus įsakymu paskirti 

darbuotojai.  

 

II. PAREIGYBIŲ LYGIAI 

 

6. Įstaigos darbuotojų pareigybės yra keturių lygių:  

6.1. A lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas: 

 6.1.1. A1 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis 

universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 

 6.1.2. 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 pareigybės; 

6.1.3. B lygio– pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis 

išsilavinimas ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgyti iki 1995 metų; 
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6.1.4.  C lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas 

ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija; 

6.1.5. D lygio – pareigybės, kurioms netaikomi išsilavinimo ar profesinės 

kvalifikacijos reikalavimai. 

  III. PAREIGYBIŲ GRUPĖS 

 

7. Įstaigos darbuotojų pareigybės skirstomos pagal šias pareigybių grupes: 

 7.1. direktorius ir jo pavaduotojas ugdymui - A lygis; 

 7.2. struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai -  A ir B lygiai; 

 7.3. specialistai: pedagogai, pedagoginis personalas, nepedagoginis personalas –  

A2 ir B lygiai; 

 7.4. kvalifikuoti darbuotojai – C lygis; 

 7.5. darbininkai - D lygis. 

 

  IV. DARBO UŽMOKESČIO SANDARA.  

 DARBO UŽMOKESČIO PRISKAITYMAS IR IŠMOKĖJIMAS 
 

8. Darbuotojų darbo užmokestį sudaro:  

 8.1. pareiginė alga (mėnesinė alga – pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji 

dalis); 

 8.2. priemokos; 

 8.3. mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, 

budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų; 

 8.4. premijos. 

9. Darbo užmokestis darbuotojams mokamas du kartus per mėnesį, pervedant į jų 

asmenines sąskaitas pasirinktame banke. Vieną kartą per mėnesį darbo užmokestis gali būti 

mokamas tik darbuotojui pateikus prašymą raštu. 

10. Už pirmą mėnesio pusę mokama suma (avansas) kiekvieno mėnesio 25 dieną. 

Avansas negali viršyti pusės per visą mėnesį išmokamos darbo užmokesčio sumos. Jeigu 

darbuotojas dirbo nepilną mėnesį, jam avansas gali būti mokamas tik tuo atveju, kai jis yra dirbęs 

didžiąją pirmosios mėnesio pusės dalį. Prieš pervedant į darbuotojų banko sąskaitas avansą, 

užpildomas atlyginimų išmokėjimo žiniaraštis. 

11. Galutinis mėnesio atlyginimas yra apskaičiuojamas, pagal pateiktus darbo laiko 

apskaitos žiniaraščius, kuriuose:  

11.1. mokyklos direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas už darbo laiko kontrolę ir 

žiniaraščio pildymą, nurodo faktiškai dirbtą laiką; 

11.2. darbo laiko apskaitos žiniaraštis pasirašytas darbuotojo, atsakingos už jo pildymą 

ir patvirtintas mokyklos direktoriaus  pateikiamas buhalterijai  iki kito mėnesio 5 dienos. 

12. Atlyginimas už praėjusį mėnesį mokamas sekančio mėnesio 10 dieną.   

13. Mokytojams mokama metinio atlyginimo dešimtoji dalis, nepriklausomai nuo per 

mėnesį dirbtų valandų skaičiaus. Mokytojui išėjus iš darbo mokslo metų eigoje, su juo atsiskaitoma 

už faktiškai dirbtas valandas. 

14. Esant darbuotojo prašymui, jam pateikiama:  

14.1. informacija asmeniškai arba išsiunčiama nurodytu el. paštu apie priskaičiuotas, 

išskaičiuotas, išmokėtas sumas:  

14.2. pažyma apie darbą Įstaigoje, kurioje nurodoma darbuotojo pareigos ir darbo 

funkcijos darbo laiko trukmė, darbo užmokesčio dydis ir sumokėtų mokesčių bei valstybinio 

socialinio draudimo įmokų dydis. 
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15. Darbuotojams, dirbantiems pagal suminę darbo laiko apskaitą (bendrabučio  

budėtojos, sargai, kūrikai) : 

15.1 nustatomas trijų mėnesių apskaitinis laikotarpis; 

15.2 už kiekvieną apskaitinio laikotarpio mėnesį mokamas pastovus darbo užmokestis, 

nepaisant faktiškai išdirbtos darbo laiko normos. Kiekvieną mėnesį apskaičiuojamas atlygis už 

naktinį darbą, už darbą poilsio ir švenčių dienomis; 

15.3 galutinis atsiskaitymas už darbą per apskaitinį trijų mėnesių laikotarpį pagal 

faktinius duomenis atliekamas paskutinį apskaitinio laikotarpio mėnesį; 

15.4 Jei apskaitinio laikotarpio pabaigoje darbuotojas dėl jam sudaryto darbo laiko 

režimo nėra išdirbęs bendros viso apskaitinio laikotarpio darbo laiko normos, už kiekvieną 

neįvykdytą darbo laiko normą jam sumokama pusė priklausančio išmokėti darbo užmokesčio 

15.5. Jei apskaitinio laikotarpio pabaigoje darbuotojas yra išdirbės daugiau valandų 

negu bendra visi apskaitinio laikotarpio darbo norma, už viršytą darbo laiko normą  jam  apmokama  

kaip  už  viršvalandinį darbą.  

 

 V. PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOJI DALIS ( išskyrus mokytojus) 

 

16. Pareiginės algos pastovioji dalis Įstaigos darbuotojams (ne mokytojams) 

nustatoma: 

16.1. atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš galiojančio pareiginės algos 

bazinio dydžio (toliau BD) ir dauginant iš etato dydžio; 

16.2. nekvalifikuotų darbininkų (D lygis) pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma 

galiojančio MMA dydžio. Mokykloje nekvalifikuotam darbui priskiriamos šios pareigybės : 

dažytojas, pagalbinis virtuvės darbininkas, inžinerinių tinklų darbininkas, šaltkalvis, valytojas, 

kiemsargis, budėtojas, sargas, dailidė, santechnikas, kūrikas. Didėjant MMA dydžiui, atitinkamai 

didės ir šių darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis. 

17. A1 lygio pareigybėms pagal darbo apmokėjimo sistemoje nustatytus dydžius 

pastoviosios dalies koeficientas gali būti didinamas 20 procentų.  

18. Įstaigos struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų pareiginės algos pastovioji 

dalis priklauso nuo pareigybės lygio, vadovavimo patirties ir profesinio darbo patirties. 

19. Specialistų pareiginės algos pastovioji dalis priklauso: 

19.1. pedagoginių specialistų - nuo pedagoginio darbo stažo, kvalifikacinės 

kategorijos; 

19.2. nepedagoginių specialistų nuo  pareigybės lygio ir profesinio darbo patirties. 

20. Kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis priklauso nuo profesinės 

darbo patirties. 

21. Profesinė darbo patirtis apskaičiuojama, sumuojant laikotarpius, kai buvo 

dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbą 

arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos. Sumuojama veikla visose 

įstaigose, kuriose žmogus dirbo, nebūtinai pagal darbo sutartį (gali būti autorinė sutartis, darbas 

nepilną darbo dieną, darbas privačiame sektoriuje). 

22. Direktoriaus pavaduotojui ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams, 

neturintiems kontaktinių valandų, pareiginės algos pastovioji dalis nemažinama.  

23. Direktoriaus  pavaduotojui ugdymui darbo užmokestis nustatomas, neatsižvelgiant 

į įgytą vadybinę kvalifikacinę kategoriją, mokyklos grupę bei  paskirtį. 
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24. Darbuotojams dirbant šeštadienį ir šventinėmis dienomis, mokyklos 

bendruomenės labui, jam už  faktiškai dirbtą laiką taikomas Darbo Kodekse nustatytas koeficientas;   

25. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš naujo: 

25.1. Direktoriaus pavaduotojams: 

25.1.1. pasikeitus darbuotojų pareigybių skaičiui;  

25.1.2. pasikeitus vadovaujamo darbo patirčiai ir (ar) profesinio darbo patirčiai;  

25.1.3. nustačius, kad Įstaigos direktoriaus ar jo pavaduotojo pareiginė alga (pastovioji 

dalis kartu su kintamąja dalimi) viršija praėjusio ketvirčio Įstaigos darbuotojų 5 vidutinius 

pareiginių algų (pastoviųjų dalių kartu su kintamosiomis dalimis) dydžius. 

26. Įstaigos darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą nustato 

mokyklos vadovas, suderinęs su Darbo taryba. 

 

                 VI. MOKYTOJŲ DARBO KRŪVIO SANDARA 

 

27. Mokytojo darbo krūvio sandara pateikiame priede: 

27.1. kontaktinės darbo valandos: 

27.1.1 Ugdymo programų įgyvendinimo plane numatytos bendrojo ugdymo, 

profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programų valandos;  

27.1.2. valandos ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių 

mokymosi pasiekimams vertinti;  

27.1.3. valandos vadovauti grupei ar klasei.                                                                                                                                    

27.2. Valandos, susijusios su profesiniu tobulėjimu ir su veiklomis mokyklos 

bendruomenei: 

27.2.1. privalomos valandos etate: 

    - dalyvavimas įstaigos, kaip besimokančių bendruomenės ir tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo veiklose, 

  - dalyvavimas neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklose, 

   - bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų gilinimas savišvietos būdu, 

   - mokytojų veiklą reglamentuojančių  dokumentų analizavimas, 

  - tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas, konsultavimas ir bendradarbiavimas su jais 

dėl mokinių ugdymosi ir  mokymosi pažangos ir pasiekimų, elektroninio dienyno pildymas,  

   - bendradarbiavimas su mokyklos darbuotojais mokinių ugdymo klausimais,  

   - mokyklos administracijos inicijuotos veiklos, skirtos mokyklos veiklai planuoti, 

organizuoti.  

27.2.2. Veiklos mokyklos bendruomenei, kurios gali būti sulygstamos su mokytoju 

individualiai, atsižvelgiant į pedagogo turimą kvalifikacinę kategoriją, atliekamas funkcijas, 

numatytas pareigybės apraše, mokyklos tikslus ir uždavinius, tai: 

        27.2.1 bendradarbiavimo veiklos mokyklos veiklai planuoti, tobulinti  ir panašiai,  

        27.2.2  mokyklos ugdymo turinio formavimo, 

        27.2.3  konsultavimo ir patirties sklaidos, 

        27.2.4  vertinimo, ekspertavimo, 

        27.2.5. ugdymo poreikiams tenkinti skirtos edukacinės, ugdomosios veiklos,  

        27.2.6. bendradarbiavimas su mokyklos partneriais. 

 28. Mokytojo darbo krūvis, krūvio sandara, pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientas nustatomi kiekvieniems mokslo metams, nurodant darbo sutartyje. 
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29. Mokytojui, kitiems pedagoginiams darbuotojams, dirbant šeštadienį ir šventinėmis 

dienomis mokyklos bendruomenės labui, jam už faktiškai dirbtą laiką taikomas Darbo Kodekse 

nustatytas koeficientas; 

30. Mokytojų pastovios dalies koeficientas priklauso nuo kvalifikacinės kategorijos ir 

stažo. Vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 

Nr. XIII-198 5 priedu  nustatomas vidutinis nurodyto koeficiento dydis (tvirtinamas atskiru 

direktoriaus įsakymu).  

31. mokytojams, dirbantiems su mokiniais turinčiais specialiuosius ugdymo poreikius, 

koeficientas didinamas 3 procentais. 

 32. Pareigybinis mokytojo atlyginimas apskaičiuojamas pareiginės algos koeficientą 

dauginant iš galiojančio pareiginės algos bazinio dydžio (toliau BD) ir dauginant iš nustatyto etato; 

 

VII. ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ KASMETINĖS VEIKLOS VERTINIMAS 

IR SKATINIMAS.  PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOJI DALIS 

 

33. Įstaigos darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo tikslas – įvertinti, išskyrus D 

lygio pareigybės darbuotojus ir pedagogus, praėjusių kalendorinių metų veiklą pagal nustatytas 

metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų įvertinimo rodiklius. 

34. Metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai  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. 

35. Metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų įvertinimo rodiklius 

darbuotojams  nustato ir kasmetinę veiklą vertina tiesioginis jų vadovas. 

36. Darbuotojų veikla įvertinama kiekvienais metais iki kovo 31 dienos, jeigu 

darbuotojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per praėjusius kalendorinius metus ėjo pareigas Įstaigoje. 

37. Darbuotojo tiesioginis vadovas, įvertinęs darbuotojo praėjusių kalendorinių metų 

veiklą ir suderinęs su Darbo taryba, teikia vertinimo išvadą Įstaigos vadovui: 

 37.1. labai gerai –su siūlymu nustatyti vieniems metams pareiginės algos kintamosios 

dalies dydį, ne mažesnį kaip 10 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, ir gali teikti išvadą su 

siūlymu skirti premiją; 

 37.2. gerai – su siūlymu nustatyti vieniems metams pareiginės algos kintamosios 

dalies dydį iki 10 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies; 

 37.3. patenkinamai – su siūlymu vienus metus nenustatyti pareiginės algos 

kintamosios dalies; 

 37.4. nepatenkinamai – su siūlymu vieniems metams nustatyti mažesnį pareiginės 

algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu tai pareigybei numatytas minimalus 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas. 

38. Įstaigos direktorius, gavęs iš tiesioginių vadovų darbuotojų įvertinimą, per 10 

darbo dienų priima sprendimą pritarti ar nepritarti tiesioginio vadovo siūlymams. Šis sprendimas 

galioja vienus metus.  

39. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų 2019 

metų veikla vertinama iki 2020 metų  m. kovo 1 d. 
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  VIII. PAPILDOMAS DARBAS IR JO APMOKĖJIMAS 

 

40. Darbo sutarties šalys susitarimu dėl papildomo darbo, kuris tampa darbo sutarties 

dalimi, gali  susitarti dėl darbo sutartyje anksčiau nesulygtos papildomos darbo  funkcijos atlikimo. 

Tokia veikla gali būti atliekama laisvu nuo pagrindinės darbo funkcijos atlikimo laiku arba  

atliekama tuo  pačiu metu kaip ir pagrindinė darbo funkcija (susitarimas dėl darbo funkcijų 

gretinimo) , arba susitariama dėl projektinio darbo (susitarimas dėl projektinio darbo).   

41. Kai funkcija atliekama laisvu nuo pagrindinės darbo funkcijos - nustatomas darbo 

užmokestis.  

42. Kai funkcija atliekama tuo pačiu metu kaip ir pagrindinė darbo funkcija, 

sujungiant funkcijas – nustatoma priemoka.  

 

IX. PRIEMOKŲ MOKĖJIMAS UŽ PAPILDOMĄ DARBĄ 

 

43. Priemokos skiriamos už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas, 

atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas,  neviršijant  nustatytos darbo laiko  trukmės ar 

papildomų  pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų  raštu vykdymą,  

44. Priemokos gali siekti iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. 

45. Priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų  

pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. 

46. Priemokos mokamos tiesioginiams vadovams pateikus siūlymus.  

47. Konkrečius priemokų  dydžius nustato  direktorius. 

48. Priemokos gali būti skiriamos: 

  48.1. už papildomą darbo krūvį, kai yra  padidėjęs darbų mastas, atliekant pareigybės 

aprašyme nustatytas funkcijas, neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės – 10-30 procentų; 

48.2. darbuotojo veiklą už praėjusius kalendorinius metus įvertinus labai gerai. 

49. Sprendimą darbuotojams mokėti priemokas priima direktorius. 

 

  X. PREMIJŲ IR MATERIALINIŲ PAŠALPŲ MOKĖJIMAS 

 

50. Premijos ir materialinės pašalpos, esant finansinėms galimybėms, gali būti 

mokamos: 

  50.1. darbuotojams ne daugiau kaip vieną kartą per metus - premijos  už  vienkartines, 

svarbias įstaigos veiklai užduotis; 

50.2. vieną kartą per metus gali būti skiriama premija, įvertinus labai gerai įstaigos 

darbuotojo praėjusių kalendorinių metų darbo rezultatus. 

50.3. darbuotojo jubiliejaus proga.  

  51. Premijos negali viršyti įsakymo pasirašymo dieną darbuotojui nustatytos 

pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio ir skiriamos neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų.  

 52. Premijos ir pašalpos mokamos, jei leidžia Įstaigos finansinės galimybės. 

  53. Sprendimą darbuotojams mokėti premijas priima direktorius. 

54. Materialinės pašalpos gali būti skiriamos: 

54.1. Įstaigos 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 įstaigos darbuotojos rašytinis prašymas ir pateikti 
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atitinkamą aplinkybę  patvirtinantys dokumentai, esant finansinėms galimybėms gali būti skiriama 

iki  5 MMA materialinė pašalpa iš įstaigai skirtų  lėšų. 

54.2. Įstaigos darbuotojo mirties atveju jo šeimos nariams, esant finansinėms 

galimybėms, gali būti  išmokama iki 5 MMA materialinė pašalpa, jeigu yra jo šeimos narių rašytinis 

prašymas ir pateikti mirties faktą patvirtinantys dokumentai. 

54.3. sprendimą skirti materialinę pašalpą priima Įstaigos direktorius. 

 

XI. DARBO UŽMOKESTIS, PAVADUOJANT 

NESANČIUS DARBUOTOJUS 

 

55. Papildomas darbo užmokestis, pavaduojant nesančius darbuotojus, mokamas tik 

tuo atveju, jei yra darbo užmokesčio fondo ekonomija pavaduojamų darbuotojų kategorijai. 

56. Kito darbuotojo pavadavimas gali būti atliekamas darbuotojo darbo metu arba po 

jo darbo, atsižvelgiant į darbo specifiką ir galimybes: 

56.1. jeigu pavaduojama darbo metu, už pavadavimą skiriama priemoka pagal 

pastoviąją dalį pavaduojančio darbuotojo;  

56.2. 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.  

57. Konkretaus atlyginimo dydis kiekvienu atveju nustatomas direktoriaus įsakymu. 

58. Nė vienu atveju už nesančių darbuotojų pavadavimą priskaityta darbo  užmokesčio 

suma  negali  viršyti pavaduojančio darbuotojo atlyginimo. 

 

XII. DARBO UŽMOKESTIS, ESANT NUKRYPIMAMS NUO 

NORMALAUS DARBO LAIKO 

 

59. Apmokėjimas arba pridėjimas valandų prie atostogų (be apvalinimo): 

59.1. viršvalandžiai naktį - koeficientas 2;  

59.2. viršvalandžiai poilsio dieną - koeficientas 2;  

59.3. viršvalandžiai švenčių dieną - koeficientas. 2;5;  

59.4. naktį poilsio dieną - koeficientas 2;  

59.5. naktį, švenčių dieną – koeficientas 2,5.  

 

 XIII. KASMETINIŲ ATOSTOGŲ APMOKĖJIMAS 

 

60. Kasmetinių minimalių atostogų trukmė – 20 darbo dienų, neįskaitant valstybinių 

švenčių, mokytojų kasmetinių atostogų trukmė – 40 darbo dienų, neįskaitant valstybinių švenčių.  

61. Jeigu darbuotojas dirba pagal pagrindinio ir papildomo darbo sutartį arba projekte, 

tai atostogos suteikiamos vienu metu pagal visus darbus. 

62. Darbuotojams suteikiamos ne mažiau kaip dvidešimties darbo dienų kasmetinės 

atostogos.  

63. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui 

turi būti suteiktos ne trumpesnės kaip dvidešimt aštuonių kalendorinių dienų trukmės atostogos 

(126 str.2d.).  

64. Ne mažiau kaip pusę atostogų dienų turi būti suteikta kartu. 

65. Darbuotojas turi teisę pasirinkti minimalias ir papildomas atostogas arba tik 

pailgintas atostogas. 

66. Į dalį atostogų teisė atsiranda, kai darbuotojas įgauna teisę į bent vienos darbo 

dienos trukmės atostogas.  
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67. Jeigu darbuotojas už darbą įstaigoje sukaupią atostogų mažiau nei vieną dieną, 

atostogos nesuteikiamos ir atleidžiant darbuotojus nekompensuojamos. 

68. Darbo metai, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, prasideda nuo 

darbuotojo darbo pagal darbo sutartį pradžios. 

69. Į darbo metus, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, tenkančių darbo 

dienų skaičių įskaitoma: 

69.1 faktiškai dirbtos darbo dienos ir darbo laikas, kai nedirbamas darbas, bet laikas 

priskiriamas darbo laikui; 

69.2. darbo dienos komandiruotėje; 

69.3. darbo dienos, kuriomis nedirbta dėl darbuotojo laikinojo nedarbingumo,  

nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų, mokymosi atostogų (atostogos vaiko priežiūrai į 

laikotarpį, už kurį suteikiamos kasmetinės atostogos, neįskaičiuojamos); 

69.4. iki dešimt darbo dienų trukmės per metus suteiktos nemokamos atostogos 

darbuotojo prašymu ir su Įstaigos vadovo sutikimu.   

70. Atostogos turi būti suteikiamos bent kartą per darbo metus.  

71. Už pirmuosius darbo metus visos kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos 

išdirbus  pusę darbo metams tenkančių darbo dienų skaičiaus.  

72. Nesuėjus šešiems nepertraukiamojo darbo mėnesiams, darbuotojo prašymu 

kasmetinės atostogos suteikiamos:  

72.1. nėščioms darbuotojoms prieš nėštumo ir gimdymo atostogas arba po jų; 

72.2. tėvams jų vaiko motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu, prieš tėvystės 

atostogas arba po jų. 

73. Darbuotojai turėtų pasinaudoti tik sukauptomis atostogų dienomis. Jeigu 

darbuotojas pasinaudojo atostogų dienomis avansu, tai nutraukiant darbo santykius darbuotojas 

privalo grąžinti permokėtus atostoginius. 

74. Atostogos pratęsiamos tiek darbo dienų, kiek darbuotojas turėjo laikinojo 

nedarbingumo arba sergančių šeimos narių slaugymo darbo dienų pagal grafiką. Jeigu atostogos 

suteikiamos kalendorinėmis dienomis, tai atostogos pratęsiamos tiek dienų, kiek darbuotojas turėjo 

laikinojo nedarbingumo arba sergančių šeimos narių slaugymo dienų.  

75. Mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams kasmetinės atostogos 

suteikiamos tik mokinių vasaros atostogų metu.  

76. Darbuotojas gali būti atšauktas iš atostogų, esant tarnybiniam būtinumui ir 

darbuotojui sutikus. Tokiu atveju permokėta atostoginių suma atskaitoma iš mokėtino darbo 

užmokesčio, o nepanaudotų atostogų dienos suteikiamos pagal atskirą darbuotojo prašymą.   

77. Įstaigoje taikomos atostogų dienų priskaitymo taisyklės: 

77.1. Minimalios atostogos:  

77.1.1. dirbama 5 darbo dienų savaitė: 20 d.d./365 k.d. × dirbtos k. d. = atostogų  

darbo dienos arba 20 d. d. / 252 d. d. × dirbtos d. d. = atostogų darbo dienos arba dirbti mėnesiai × 

1,667 + dirbtos dienos × 20 d. d. / 252 d. d. = atostogų darbo dienos. 

77.2. Papildomos atostogos: 

77.2.1. už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą – darbuotojams, turintiems ilgesnį kaip 10 

metų nepertraukiamąjį darbo stažą – 3 darbo dienos;  

77.2.2. už kiekvienų paskesnių 5 metų nepertraukiamąjį darbo stažą Įstaigoje – viena 

darbo diena; 

78. Darbuotojams, turintiems teisę gauti papildomas atostogas keliais pagrindais, 

suteikiamos jų pasirinkimu tik vienos iš šių papildomų atostogų.  

79. Papildomos atostogos pridedamos prie kasmetinių atostogų ir gali būti suteikiamos 

kartu arba atskirai pagal darbuotojo prašymą.  
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80. Darbuotojams, turintiems teisę gauti pailgintas ir papildomas atostogas, jų 

pasirinkimu suteikiamos arba tik pailgintos atostogos, arba prie kasmetinių atostogų pridėtos 

papildomos atostogos. 

81. Kasmetinių atostogų laiku  darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis. 

82. Atostoginiai išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių 

atostogų pradžią.  

83. Atostoginiai už atostogų dalį, viršijančią dvidešimties darbo dienų trukmę , 

darbuotojui mokami atostogų metu darbo užmokesčio mokėjimo tvarka ir terminais. 

84. Darbuotojui atskiru prašymu, suteikus kasmetines atostogas, atostoginiai mokami 

įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. 

85. Atleidžiant darbuotoją, kuris atleidimo dieną turi nepanaudotų atostogų, už 

nepanaudotas atostogas išmokama kompensacija. 

86 Įstaigos darbuotojai atostogauja pagal iš anksto sudarytą atostogų grafiką, kurį 

suderinus su struktūrinio padalinio vadovu, direktorius patvirtina įsakymu iki kovo 1 dienos. 

87. Pagal atostogų  grafiką darbuotojai direktoriaus įsakymu išleidžiami atostogų. 

Jeigu darbuotojas atostogų  išeina ne pagal grafiką – jis rašo prašymą dėl atostogų laiko pakeitimo. 

 

XIV. APMOKĖJIMAS DARBUOTOJO LIGOS ATVEJU 

 

88. Ligos pašalpa mokama už  pirmąsias 2 kalendorines  ligos dienas, sutampančias su 

darbuotojo darbo  grafiku.  

89. Mokama 62,06 procento pašalpos gavėjo vidutinio darbo užmokesčio, 

apskaičiuoto Vyriausybės nustatyta tvarka ( Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 14 str. 

1d.).  

90. Ligos išmoka apskaičiuojama ir mokama Ligos ir motinystės socialinio draudimo 

išmokų nuostatuose nustatyta tvarka (LMSDĮ   14 str.6 d.).  

91. Pagrindas skirti ligos išmoką yra nedarbingumo pažymėjimas, išduotas pagal 

sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintas Elektroninių 

nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių  nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo  

taisykles.  

92. Darbuotojui dirbančiam pagal suminę darbo laiko apskaitą nedarbingumo 

laikotarpis apmokamas pagal jo darbo grafiką. 

 

XV. IŠSKAITOS IŠ DARBO UŽMOKESČIO 

 

93. Išskaitos iš darbo užmokesčio gali būti  daromos šiais atvejais : 

  93.1. grąžinti perduotoms ir darbuotojo nepanaudotoms pagal paskirtį darbdavio 

pinigų sumoms; 

93.2. grąžinti sumoms  permokėtoms dėl skaičiavimo klaidų; 

93.3. atlyginti žalai, kurią darbuotojas dėl savo kaltės padarė  darbdaviui; 

  93.4. darbuotojo prašymu, profsąjungos mokesčiui sumokėti; 

93.5. pagal vykdomuosius raštus, išduotus teismo sprendimų, nuosprendžių, nutarimų, 

nutarčių pagrindu; 

93.6. Institucijų ir pareigūnų nutarimai administracinių teisės pažeidimų bylose tiek, 

kiek jie susiję su turtinio pobūdžio išieškojimais; 

93.7. kiti institucijų ir pareigūnų sprendimai, kurių vykdymą civilinio proceso tvarka 

nustato įstatymai; 
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93.8. išieškoti atostoginiams už suteiktas atostogas, viršijančias įgytą teisę į visos 

trukmės ar dalies kasmetines atostogas, darbo  sutartį  nutraukus  darbuotojo iniciatyva be  svarbių  

priežasčių arba dėl darbuotojo kaltės darbdavio  iniciatyva. 

94. Išskaita padaroma ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kurią darbdavys 

sužinojo ar galėjo sužinoti apie atsiradusį pagrindą. 

 

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

95. Patvirtintas Įstaigos darbo tvarkos apmokėjimo aprašas peržiūrimas kartą metuose 

arba pasikeitus teisės aktams. 

   _____________ 
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VšĮ Kretingos technologijos ir 

verslo mokyklos Darbo 

apmokėjimo tvarkos aprašo, 

patvirtinto 2019 m. birželio 11 d. 

direktoriaus įsakymu Nr. 1V-34 

priedas 

 

 

1 etato (1512 val.) 

MOKYTOJO DARBO KRŪVIO SANDARA 

 

Valandos per mokslo metus 

Pradedantis mokytojas 

(darbo stažas iki 2 

metų) 

Dalyko mokytojas 

 

1010-1410 val 

Kontaktinės valandos 

iš jų - ne daugiau kaip 

756 kontaktinės 

valandos 

iš jų - ne daugiau kaip 

888 kontaktinės 

valandos 

+     

valandos skirtos pasiruošti 

pamokoms, ugdomąjai veiklai 

planuoti, pasiekimams vertinti (40-

60 % nuo metinių kontaktinių 

valandų) ne mažiau 355 metinių val .  

 

    

valandų, skiriamų vadovauti grupei 

(klasei), skaičius mokytojui per 

mokslo metus 

ne daugiau kaip 11 mokinių - 152 val                                                                              

12-20 mokinių - 180 val                                                        

21 ir daugiau mokinių - 210 val 

 

     

valandos, susijusios su profesiniu 

tobulėjimu ir veikla mokyklos 

bendruomenei 

102 val. privalomos etatui                                               

0 - 400 val. - individualūs susitarimai su 

mokytoju 

 


