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PATVIRTINTA
TelSiq meno mokyklos direktoriaus
2020 m, gruodZio 23 d. isakymu Nr. V-37

MENO MOKYKLOS DARBUOTOJU DARBO APMOKEJIMO
SISTEMOS TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Darbuotojq darbo apmokejimo sistemos apra5as (toliau - apra5as) reglamentuoja Tel5iq
meno mokyklos (toliau - mokyklos) darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojai),
darbo apmokejimo sistem4, pareigines algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijus, pareigines
algos pastoviosios dalies koeficiento didinimo kriterijus, pareigines algos kintamosios dalies
mokejimo tvarkq ir sqlygas, priemokq ir premijq, materialinir4 paSalpq mokejimo tvark4 ir s4lygas,
darbuotojq pareigybiq lygius ir grupes, taip pat kasmetini veiklos vertinim4.

2. Darbo apmokejimo apra5as parengtas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos
Respublikos valstybes ir savivaldybiq lstaigrl darbuotojq darbo apmokejimo istatymu Nr. XIII-198,
2019 m. gruodZio 5 d. Nr. XIII-2606 istatymo pakeitimais, 2019 m. kovo I d. Lietuvos Respublikos
Svietimo ir mokslo ministro rekomendacijos mokytojams, dirbantiems pagal bendrojo ugdymo,
profesinio ugdymo ir neformaliojo Svietimo programas (iSskyrus ikimokyklinio ir prieSmokyklinio
ugdymo programas), darbo kr[vio sandaros patvirlinimo isakymo Nr. V-186 ir galiojandia
Lietuvos Respublikos darbo kodekso redakcija.

3. Pagrindines Siame tvarkos apra5e vafiojamos s4vokos:
3.1. darbuotojas - asmuo, dirbantis mokykloje pagal sujuo sudar1.t4 darbo sutarti;
3.2. darbo uZmokestis - visos darbuotojo pajamos, gaunamos uZ darb4, atliekam4 pagal

darbo sutarli su mokykla, t. y. pareiginis atlyginimas, priemokos;
3.3. tarifinis s4ra5as - tai dokumentas, kuriame nurodomi mokytojai ir kiti darbuotojai,

pateikiami duomenys apiejq darbo staZ4, iSsilavinim4, kvalifikacing kategorij4, paskirt4 darbo krlvi
ir nurodomi kiti teises aktuose nustatyti duomenys, kuriq reikia darbo uZmokesdiui apskaidiuoti.
Tarifinis s4ra5as sudaromas mokslo metams;

3.4. priemoka - darbo uZmokesdio kintamoji dalis, kuri darbuotojui mokama ri. darb4
nukypstant nuo iprastq darbo sqlygq, t. y. uZ papildomus darbus, uZ laikinai nesandiq darbuotojq
funkcijq (pareigq) vykdym4, uZ iprast4 darbo kriivi vir3ijandi4 veikl4;

3.5. premija - kintamoj i darbo uZmokesdio dalis, skirla darbuotojams skatinti;
3.6. materialin6 pa5alpa tai finansine parama darbuotojui (ar jo Seimai), skiriama

darbuotojui, kurio materialine biikle sunki del jo paties ligos, Seimos nario (sutuoktinio, vaiko,
(ivaikio), motinos, tevo (imotes, itevio) ligos ar mifties, stichines nelaimes ar turto netekimo ar kitq
aplinkybiq.

4. Informacij4 apie darbuotojus, t. y. jq i5silavinim4, darbo staZ4, kvalifikacing kategorij4 ir
kitus duomenis, renka ir tvarko atsakingas darbuotojas.

5. Darbuotojo valandinis atlygis arba menesine alga negali buti maZesni uZ Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nustatytus minimalqjf valandinl atlygl ir minimaliqj4 menesing alg4.

6. Su Sia darbo apmokejimo tvarka supaZindinami visi mokyklos darbuotojai.

II SKYRIUS
DARBO LAIKO APSKAITA

7. Darbo laiko apskaitos Ziniara3tf atsakingi uZ 5i darb4 darbuotojai pildo kiekvienq dienq.
8. Pasibaigus menesiui, Sio menesio paskuting darbo dien4 uZpildyti ir atsakingq asmenq

pasiraSyli darbo laiko Ziniara5diai pateikiami TelSiq rajono savivaldybes administracijos
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Centralizuotos biudietiniq istaigq Buhalterines apskaitos skyriaus vyriausiajam specialistui, kuris
priimdamas darbo laiko apskaitos Ziniara5ti, patikrina visq rokvizitq uZpildymo teisingumq, Visi5kai
ir teisingai iformintas darbo laiko apskaitos Ziniara5tis yra pagrindas skaidiuoti darbuotojams
priklausanti darbo uZmokesti.

9. Kiekvien4 menesi darbo uZmokestis darbuotojams skaidiuojamas, atsiZvelgiant i
faktiSkai dirbt4 laikq.

III SKYRIUS
DARBUOTOJU PAR.EIGYBIU LYGIAI IR GRUPES

10. Mokyklos darbuotojq pareigybes yra keturiq lygiq:
10.1. A lygio - pareigybes, kurioms bitinas ne Zemesnis kaip auk5tasis iSsilavinimas;
10.2. Al lygio - pareigybes, kurioms butinas ne Zemesnis kaip auk5tasis universitetinis

iSsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu iSsilavinimu;
10.3. A2 - pareigybes, kurioms bltinas ne Zemesnis kaip auk5tasis universitetinis

i5silavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu i5silavinimu arba aukStasis

koleginis iSsilavinimas su profesiniu bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu
i5silavinimu, taip pat mokytojq, baleto arlistq ir Sokejq bei kilnojamqjq kultUros verlybiq
restauratoriq pareigybes;

10.4.B lygio - pareigybes, kurioms biitinas ne Zemesnis kaip auk5tesnysis i5silavinimas ar
specialusis vidurinis iSsilavinimas, igyti iki 1995 metq;

10.5. C lygio - pareigybes, kurioms biitinas ne Zemesnis kaip vidurinis i3silavinimas ir (ar)

igyta profesine kvalifikacij a;

10.6. D lygio - pareigybes, kurioms netaikomi iSsilavinimo ar profesines kvalifikacijos
reikalavimai.

11. Mokyklos darbuotojq pareigybes skirstomos i Sias grupes:
11.1. biudZetiniq istaigq vadovai ir jq pavaduotojai, kuriq pareigybes priskiriamos A

lygiui, atsiZvelgiant i bfitin4 iSsilavinim4 toms pareigoms eiti;
11.2. struktlriniq padaliniq vadovai ir jq pavaduotojai, kuriq pareigybes priskiriamos A

arba B lygiui, atsiZvelgiant ibiitin4 i5silavinim4 toms pareigoms eiti;
11.3. specialistai, kuriq pareigybes priskiriamos A arba B lygiui, atsiZvelgiant I biitin4

i5silavinim4 toms pareigoms eiti;
1 1.4. kvalifikuoti darbuotojai, kuriq pareigybes priskiriamos C lygiui;
1 1.5. darbuotojai, kuriq paieigybes piiskiriamosD lygiui (toliau- darbininkai).

IV SKYRIUS
DARBO UZITOTBSdIO SANDARA

12. Mokyklos darbuotojq darbo uZmokesti sudaro:
12.1 . pareigine alga (pastovioj i ir kintamoj i dalys arba pastovioji dalis);
12.2. priemokos;
12.3. mokejimas uZ darb4 poilsio ir Svendiq dienomis, nakties bei vir5valandini darb4,

budejim4 ir esant nukrypimams nuo normaliq darbo s4lygq;
12.4. premijos.

V SKYRIUS
MOKYTOJU ETATU SANDARA IR DARBUOTOJU PAREIGYBES

13. Mok)'tojq dirbandiq pagal neformaliojo Svietimo programas, etatq skaidius nustatomas,
atsiZvelgiant i biudZetines istaigos pagal atitinkamas ugdymo programas dirbandiq mokytojq
kontaktiniq valandq skaidiq per mokslo metus ir klasiq (grupiq) skaidiq ir dydi, kuriuos nustato
biudZetines fstaigos savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija.
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14. Vidutinis kontaktiniq valandq, tenkandiq per mokslo metus vienam etatui, skaidius

nustatomas pagal Lietuy0s Rospublikos yalstybes h savivaldybiq istaigU darbuotojq datbo
apmokejimo istatymo 5 priedo 9 punkte nustato mokytojo, tulindio kvalifikacing kategorijq
maZiausio ir didZiausio galimo kontaktiniq valandq skaidiaus per mokslo metus aritmetini vidurki.
Mokytojo etat4 sudaro kontaktines valandos ir nekontaktines valandos, i5 jq:

- valandos funkcijoms, susijusiomis su kontaktinemis valandomis vykdyti;
- valandos funkcijoms, susijusiomis su veikla mokyklos bendruomenei, vykdyti;
15. Neformaliojo Svietimo mokytojui kontaktiniq valandq skaidius yra sudaromas i5

valandq, skirtq igyvendinti formalqji Svietim4 papildandio ugdym4 program4 ir neformaliojo vaikq
Svietimo programas, atsiZvelgiant I Sioms programoms ugdymo plane numatytas valandas,

Mokytojq, skiriant nekontaktines valandas funkcijoms, susijusioms su kontaktinemis valandomis,
atsiZvelgti i mokymosi lorm4 (grupiniq, pavieniq) bei laikq, b[tina pasirengti igyvendinti programas
(pradedantiesiems mokytojams, kuriq darbo staZas iki 2 metq nuo 60% tki 100%, mokytojams,
kuriq darbo staZas didesnis nei 2 metai rr,to 40o/o iki 60% kontaktiniq valandq skaidiaus).
Mokytojui, skiriant nekontaktines valandas funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos
bendruomenei vykdyti, atsiZvelgti i mokytojo dalykines bei bendr4sias kompetencijas, kvalifikacing
kategorij4, gebdjim4 bendradarbiauti su mokyklos pallneriais, vietos bendruomene, vykdli bendrus
projektus, isivertinti neformaliojo vaikq Svietimo kokybg, iniciatyvum4 dalyvaujant pleneruose,
konkursuose, renginiuose (pradedantiesiems mokytojams, kuriq darbo staZas maLiat nei 2 metai iki
40%, mokytojams, kuriq darbo staZas didesnis nei 2 melai iki 60% nuo visq valandq skaidiaus).

16. Meno mokyklos direktorius tvirtina istaigos darbuotojq pareigybiq sqra54 ir pagal

Valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq, i3skyrus mokytojq (i5skyrus trenerius), pareigybiq
apraSymo metodik4 ir Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro patvirtint4 mokytojq
(iSskyrus trenerius) pareigybiq apra5ymo metodikq, istaigos darbuotojq pareigybiq apra5ymus, o

biudZetines istaigos vadovo pareigybes apra5ym4 tvirtina i pareigas priimanti savininko teises ir
pareigas igyvendinanti institucija ar jos igaliotas asmuo.

17. Mokytoj o darbo klvio paskirstymas tarp funkcijq glupiq, iverlinus istaigos poreikius
bei finansines galimybes ir siejant su mokytojq darbo kruvio sandaros nustatytais kriterijais,
kiekvienais mokslo metais gali keistis. Mokl'tojo darbo kr[vio sandara, suderinta su mokytoju ir
patvirtinta mokyklos direktoriaus paraiu, nurodoma pareigybes apra5ymo priede.

18. Direktorius tvirtina meno mokyklos darbuotojq etatq s4ra54 kiekvienq mokslo metq
pradZioje (iki rugsejo 10 d.).

VI SKYRIUS
DARBUOTOJU PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMAS

19. Mokyklos darbuotojq, iSskyrus darbininkus, pareigines algos pastovioji dalis
nustatoma pareigines algos koeficientais. Pareigines algos koefioiento vienetas yra lygus pareigines
algos baziniam dydZiui (pareigines algos bazinis dydis nustatomas istatymu). Pareigines algos
pastovioji dalis apskaidiuojama alitinkam4 pareigines algos koeficier.rt4 dauginant iS bazinio dydZio
ir etato skaidiaus.

20. Mokyklos darbuotojq pareigines algos koeficientas nustatomas pagal darbo
apmokejimo tvarkoj e nustatltus koeficientus, atsiZvelgiant i pareigybes 1ygl, kvalifikacing
kategorij4 ir profesinio darbo patiili, kuri apskaidiuojama sumuoj ant laikotarpius, kai buvo
dirbamas analogi3kas darbas arba vykdytos analogiSkos pareigybes apra5yme nustatytos funkcijos.

21. Mokyklos direktorius tvirlina darbuotojq etatq s4ra54, kuri suderina su Tel5iq rajono
savivaldybes finansq skyriaus vedeju.

22. DidLiausi4 leistinq darbuotojq, dilbandiq pagal darbo sutartis ir gaunandiq darbo
uZmokesti i5 savivaldybes biudZeto, etatr+ skaidiq ir pedagogines ir kontaktines darbo valandas
tvirtina Tel5iq rajono savivaldybes taryba.

23. Naujai priimamo Mokyklos darbuotojo pareiginds algos pastovioji dalis turi brlti
sulygstama darbo sutartyje priemimo i darb4 metu.
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24. Darbininkq pareigines algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios menesinds algos
dydZio,

25. Pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas perskaidiuojamas ir nustatomas:
25.1. i5 naujo pasikeitus darbuotojq etatq skaidiui (t.y. perejus i kit4 istaigq grupg),

vadovaujamo darbo patirdiai ir (ar) profesinio darbo patirdiai ar nustadius kitas aplinkybes,
itakoj andia pareigines algos nustatymq;

25.2. atsi?v elgiant:
- veiklos sudetingum4;

- darbo kruvi;
- atsakomybds lygi;
- papildomq igiidZiq ar svarbiq einamoms pareigoms Ziniq turejimA;
- darbo funkcijq ivairovg;
- darbo patirti atitinkamoje srityje.
26. Koncerlmeisterio pastovioji dalis nustatoma, atsiZvelgiant i pedagoginf darbo slaL4,

kvalifikacing kategorij4 ir veiklos sudetingum4.
27. Direktoriaus pavaduotojo pareigines algos pastovioji dalis nustatoma, atsiZvelgiant i

mokyklos ugdomq mokiniq skaidiq ir pedagoginio darbo staZ4 bei vadybing kvalifikacinge
kategorij4 ir veiklos sudetingum4.

VII SKYRIUS
PAREIGINES ALGOS KINTAMOSIOS DALIES NUSTATYMAS

28. Mokytojq, koncertmeisteriq, direktoriaus pavaduotojo, pareigines alkos kintamoji dalis
nenustatoma.

29. Mokyklos darbuotojq pareigines algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo
praejusiq metq veiklos verlinimo pagal darbuotojui nustatytas metines uZduotis, siektinus rezultatus
ir jq vertinimo rodiklius, i5skyrus apra5o 3 1 punkte nurodltus atvejus.

30. Pareigines algos kintamoji dalis, atsiZvelgiant i praejusiq metq veiklos vertinim4,
nustatoma vieneriems metams ir gali siekti iki 50 procentq pareigines algos pastoviosios dalies.

31. Mokyklos darbuotojo pareigines algos kintamoji dalis gali blti nustatyta priemimo I
darb4 metu, atsiZvelgiant i darbuotojo profesing kvalifikacij4 ir jam keliamus uZdavinius, tadiau ne
didesne kaip 20% pareigines algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip vieneriems metams.

32. Konkredius pareigines algos kintamosios dalies dydZius pagal mokyklos metinio
veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos apra5q ivertings mokyklos darbuotojq praejusiq
metq veiklq, nustato mokyklos direktorius f sakymu:

32.1. labai gerai kintamosios dalies dydi vieneriq metq laikotarpiui nuo 10 iki 50 %
pareigines algos pastoviosios dalies priklausomai nuo istaigai skirtq asignavimq ir atsiZvelgdamas i
tai, kokiq apimtimi darbuotojas ivykde nustatytas uZduotis, kokia buvo 3iq uZduodiq ivykdymo
kokybe, kokius sutartus vertinimo rodiklius darbuotoj as pasieke, o kokius ir kokia apimtimi -
virSijo;

32.2. gerai - kintamosios dalies dydi vieneriq metq laikotarpiui iki 10% pareigines algos
pastoviosios dalies priklausomai nuo istaigai skirtq asignavimq ir atsiZvelgdamas i tai, koki4
apimtimi darbuotojas ivykde nustatytas uZduotis, kokia buvo Siq uZduodiq atlikimo kokybe, kokius
sutaftus veftinimo rodiklius darbuotojas pasieke;

32.3. patenkinamai - vienu metus nenustatyti pareigines algos kintamosios dalies dydZio;
32, 4, nepatenkinamai - vieniems metams maZesni pareigines algos pastoviosios dalies

koeficient4, tadiau ne maZesni, negu tai pareigybei pagal vadovaujam4 darbo patirtf ir (ar) profesing
darbo patirti numatytas minimalus pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas.

33. Darbininkams pareigines algos kintamoji dalis nenustatoma.
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VIII SKYRIUS
PRTEMOKOS, PREMTJOS, DARBAS pOISIO IR svENeIU DIENOMIS,

VIRSVALANDINIS DARBAS, DARBAS NE VISO DARBO LArKO SALycOMrS

34. Priemokos ir plemijos mokyklos darbuotojams skiriamos mokyklos direktoriaus
isakymu.

35. Priemokq ir pareigines algos kintamosios dalies suma negali vir5yti 60 procenttl
pareigines algos pastoviosios dalies dydZio.

36. Mokyklos darbuotoj ams gali blti nustatomos priemokos:
36.1. ui papildom4 darbo krlvi, kai yra padidejEs darbq mastas atliekant pareigybes

apra3yme nustatytas funkcijas nevirlijant nustatytos darbo laiko trukmes;
36.2. ui. papildomq pareigq ar uZduodiq, nenustatytq pareigybes apraiyme ir suformuluotrl

ra5tu, vykdym4.
37. Priemokq dydis:
37,1. atliekant iprast4 darbo krr:vi vir5ijandius darbus, nevir3ijant nustatytos darbo laiko 30

procentq mokyklos darbuotojui nustatltos pareigines algos pastoviosios dalies dydZio uL fakti5kai
tomis s4lygomis dirbt4 laik4;

37 .2. ui,laikinai nesandiq mokyklos pedagoginiq dalbuotojq funkcijq vykdym4:
37.2.1. papildomq darbo kruvi, di yra padidejgs darbq mastas atliekant pareigybes

apraSyme nustatltas funkcijas nevirSijaat nustatytos darbo laiko trukmes, iki 30 procentq tarnybinio
atlyginimo dydZio uZ faktiSkai tomis s4lygomis dirbt4 laik4;

37.2.2. papildomq pareigq ar funkcijq, nenustatytq pareigybes apraSyme ir suformuluotq
ra5tu, vykdym4, yra nustatoma darbo apimtis valandomis, darbo laikas, darbo uZmokestis.

38. Priemokos gali blti nustatytos apra3u 38.1. ir 38.2. papunkdiu esandiq aplinkybiq
laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki kalendoriniq metq pabaigos. Priemokos dydis ir iSmokejimo
galimybes priklauso nuo mokyklos darbo uZmokesdiui skirtq asignavimui.

39. Darbuotojams ne daugiau kaip vien4 kart4 per metus gali blti skiriamos premijos:
39.1. atlikus vienkarlines ypad svarbias mokyklos veiklai uZduotis - iki 30% tarnybinio

atlygio dydZio;
39.2. ivertinus labai gerai mokyklos darbuotojo praejusiq kalendoriniq metq veikl4 - iki

50% pareigines algos pastovios dalies dydZio.
40. Premija neskiriama mokyklos darbuotojui, kuriam per 12 menesiq paskirta drausmine

nuobauda.
41. Premijos dydis ir iSmokejimo galimybes pdklauso nuo mokyklos darbo uZmokesdiui

skirtq asignavimq.
42. UL darb4 Svendiq dien4, darb4 poilsio dien4, kuri nesustatyta pagal darbo grafik4,

mokamas dvigubas darbuotojo darbo uZmokestis arba darbuotoj o praSymu darbo poilsio ar Svendiq
dienomis laikas ar vir5valandinio darbo laikas padaugintas iS nustatyto (44,46 punktai) atitinkamo
dydZio, gali biiti pridedamas prie kasmetiniq atostogq laiko.

43. UZ vir5valandinf darbq mokamas pusartro darbuotojo darbo uZmokesdio dydZio
uZmokestis.

44. UZ virivalandini darbo poilsio dien4, kuri nenustatyta pagal darbo grafikq, ar
vir5valandini darb4 nakt! mokamas dvigubas darbuotojo darbo uZmokestis.

45. UZ vir5valandini darb4 Svendiq dienq mokamas dviejq su puse darbuotojq darbo
uZmokesdio dydZio uZmokestis.

46. Darbas ne viso darbo laiko s4lygomis dirbantiems darbuotojams nesukelia ribojimq
nustatant kasmetiniq atostogq trukmg, apskaidiuojant darbo staZ4, skiriant i auk3tesnes pareigas,
tobulinant kvalifikacij4, neapriboja kitq darbuotojo darbo teisiq, palyginti su darbuotojais, kurie
dirba toki pati ar lygiaverti darb4 viso darbo laiko s4lygomis, atsiZvelgiant i darbo staZ4,
kvalifikacij4 ar kitas aplinkybes.

47. Darbuotojq, pateikus pra5ymq, del darbo ne vis4 darbo laik4, darbo uZmokestis
mokamas to darbuotojo proporcingai dirbtam laikui.
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IX SKYRIUS
MATERIALINB raSalra

48. Mokyklos darbuotojams, kuriq materialine b[kle tapo sunki del jq padiq ligos,
Seimos nariq (sutuoktinio, vaiko (ivaikio), motinos (lmotes), tevo (!tevio), brolio (ibrolio), sesers
(iseseres), taip pat i5laikytiniq, kuriq globeju ar riipintoju yra paskirtas darbuotojas, ligos ar mirlies,
stichines nelaimes ar turto netekimo, jeigu yra mokyklos darbuotojo ra5y.tinis pra5ymas ir pateikti
atitinkam4 aplinkybg patvirlinantys dokumentai, gali b[ti skiriama iki 5 minimaliqjq menesiniq
algq dydZio materialine paialpa i5 mokyklai skiftq le5q.

49. Mirus mokyklos darbuotojui, jo Seimos nariams i5 mokyklai skirtq le5q gali btiti
iBmokama iki 5 minimaliqjq menesiniq algq dydZio materialine palalpa, jeigu yra jo Seimos nariq
ra5ytinis praSymas ir pateikti mirties fakt4 patvirtinantys dokumentai.

50. Mokyklos darbuotojui materialing pa5alp4 skiria mokyklos direktorius isakymu.

X SKYRIUS
rSsKArrYMAr rS DARBo uZMoKESiro

5i. I5 priskaidiuoto darbo uZmokesdio i5skaidiuojama:
5 1 .1. istatymq nustatyti mokesdiai (GPM ir VSD);
51.2. antstoliq vykdomuosiuose ra3tuose nurodyos sumos. Sie iSskaitymai vykdomi gavus

i5 antstoliq nurodym4, kurie patvirtina darbuotojq pareig4 moketi elementus, skolq uZ triikumus,
Zalos atlyginim4 ar kitus lsiskolinimus.

52. Jeigu darbuotojas priklauso pedagogq profesinei sqjungai (ar kt.), tai nuo jo
priskaidiuoto darbo uZmokesdio atskaidiuojamas numatytas profsqjungos mokesdio dydis
procentais.

XI SKYRIUS
DARBO UZITOTTSITO MOKEJIMAS, TERMINAI, VIETA

53. Darbo uZmokestis mokyklos darbuotojams mokamas du kartus per menesi: avans4 uZ
pirm4 menesio pusg moketi einamojo menesio iki 20 d., o likusi4 dali - iki sekandio menesio 10
dienos. Darbuotojui pageidaujant atlyginimas gali blti mokamas du karlus per menesi. Avansinio
mokejimo dydi darbuotojas gali pasirinkti, tadiau jis negali vir5yti 40% i5mokamo darbuotojui
menesio darbo uZmokesdio-

54. Jeigu mokejimo terminas sutampa su nedarbo arba Sventine dienomis, jis perkeliamas

i ankstesng dien4.
55. AtsiZvelgiant i galimus finansiniq le5q gavimo sutrikimus, ne del mokyklos kaltes,

darbo uZmokesdio mokejimo terminai gali biiti keidiami apie tai informuojant darbuotojus.
56. Avansui apskaidiuoti ir iSmoketi sudaromos atlyginimq (Siuo atvejq - avansq)

i5mokejimo Ziniara5tis. Avanso suma ra5oma eurais be centq. Sudary.t4 Ziniara5ti pasira5o
direktorius ir vyr. buhalteris.

57. Kiekvienq kalendorinig metq darbo uZmokesdio duomenys kaupiami darbuotojq
asmens kortelese, kurios spausdinamos i5 buhalterines programos.

58. Darbo uZmokestis mokyklos darbuotojams pervedamas ! darbuotojq nurodytas
asmenines banko s4skaitas.

XII SKYRIUS
MOKEJIMAS UZ LIGOS LAIKOTARPIUS

59. UZ dvi pirm4sias ligos darbo dienas mokyklos darbuotojams mokama 80% vidutinio
darbo uZmokesdio dydZio darbdavio le5omis mokama ligos pa5alpa.

60. Pagrindas moketi ligos iSmok4 yra nedarbingumo paZymejimas, iSduotas pagal
sveikatos apsaugos ministro ir socialines apsaugos ir darbo ministro patvirtintas Elektroniniq



7

nedarbingumo paZymejimq bei elektroniniq neitumo ir
taisykles,

gimdymo atostogq paZymejimq i5davimo

XIII SKYRIUS
MOKEJIMAS UZ ATOSTOGAS

61. Kasmetines atostogos tai kalendorines dienos, suteikiamos darbuotojams pailseti ir
atstatyti darbingum?, paliekant darbo viet4 (pareigas) ir mokant vidutini darbo uZmokesti.

62. Kasmetiniq minimali atostogr"I trukme - 20 darbo dienq, maksimali - 40 darbo dienq.
63. Kita atostogq trukme (pailgintos, papildomos, nemokamos atostogos ir kt.) mokyklos

darbuotojams numatoma Lietuvos Respublikos vyriausybes teises aktais ir DK nuostatomis.
64. Darbuotojams, dirbantiems ne visq darbo dien4 arba ne visa darbo savaitg, atostogos

netrumpinamos.
65. Pedagogams pirmaisiais darbo metais kasmetines atostogos suteikiamos mokiniq

vasaros atostogq metu, nepaisant to, kada Sie pedagogai pradej o dilbti mokykloje.
66. Mokyklos nepedagoginiams darbuotojams, uZ pirmuosius darbo metus atostogos gali

blti suteikiamos po 6 menesiq neperlraukto darbo staZo mokykloje, bet ne veliau kaip iki darbo
metq pabaigos. Darbuotojams, kuriq pavardes nera fra5ytos i kasmetiniq atostogq grafikq,
kasmetines atostogos suteikiamos pagal jq pra3ymus mokyklos direktoriaus isakymu.

67. Atostogos uZ antrus ir paskesnius darbo metus suteikiarnos pagal kasmetiniq atostogq
suteikimo eilg (grafik4) darbovieteje, kuri yra tvirtinama mokyklos direktoriaus isakymu iki
einamqjq metq kovo 1 dienos. Mokyklos direktoriaus fsakymu patviftinta atostogrl eile (grafikas)
gali bfiti keidiamas darbuotojq pra5ymu.

68. Darbuotojas priesq iseinant kasmetiniq atostogU, ne veliau kaip pries 3 darbo dienas,
ra5o pra5ym4 direktoriui iSleisti atostogrl. Atostogq suteikimas tvirtinimas direktoriaus isakymu.

69. Atostogos dalimis suteikiamos Salims susitarus. Viena i3 atostogrl daliq negali biiti
trumpesne kaip 10 darbo dienq.

70. At5aukti i5 atostogq leidZiama tik darbuotojui sutikus. Nenaudota atostogq dalis turi
bflti suteikiama kitq darbo metq laiku arba prijungiama prie kitq darbo metq atostogq.

71. Atleidliart darbuotoj4 i5 darbo (i3skyrus atvejus, kai aLleidiiama del jo kaltes),
nepanaudotos atostogos jo pageidavimu suteikiamos nukeliant atleidimo dat4 arba i5mokant
darbuotojui kompensacij4 uZ nepanaudotas atostogas.

72. Atostogq laiku darbuotojui garantuojamas vidutinis darbo uZmokestis. Darbo
uZmokestis uZ kasmetines atostogas mokamas ne veliau kaip paskutinE darbo dienq iki prasidedant
atostogoms.

73. Asmenys, dirbantys pagal darbo sutani, gali tureti ne tik kasmetines, bet ir tikslines
atostogas, kurios suteikiamos raSant darbuotojui pralymq ir pateikiant reikiamus dokumentus, pagal
galioja:rdi4 Lietuvos Respublikos darbo kodekso redakcij 4 ir apmokamos nevir5ijant papildomo
darbo apmokejimo s4lygq.

XIV SI(YRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

74. Gindai del darbo uZmokesdio sprendZiami istatymr+ nustatlt a tyarka.
75. Asmenys, rengiantys darbo uZmokesdio apskaidiavimq 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.

76. Atsiskaitymo lapeliai darbuotojams pateikiami kiekvienq menesi.
77. Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys su Sia sistema yra supaZindinami pasira5ytinai ir

privalo laikytis joje nustat)'tq ipareigojimq bei atlikdami savo darbo funkcijas vadovautis Apra5e
nustatytais principais


