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MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS
APRAŠAS

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mažeikių dailės mokyklos mokyklos (toliau — Mokykla) darbuotojų darbo apmokėjimo 
sistemos aprašas (toliau — aprašas) reglamentuoja biudžetinių įstaigų (toliau Mokyklos) darbuotojų
darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus, jų 
nustatymo ir didinimo tvarką, priemokų, premijų ir materialinių pašalpų skyrimo tvarką, mokėjimo 
už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ar viršvalandinį darbą, budėjimą, darbą esant 
nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų, kasmetinį darbuotojo veiklos vertinimą.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybių įstaigų 
darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos įstatymu (toliau — Įstatymas).

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

II SKYRIUS
ISTAIGŲ GRUPĖ IR PAREIGYBĖS

4. Mokykla priskiriama III grupei — kai pareigybių sąraše nustatytas darbuotoju pareigybių 
skaičius yra  iki 50 darbuotojų,

5. Mokyklos darbuotojų pareigybės, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą pareigoms eiti bei  
grupei, priskiriamos A, B, C  ir D lygiams:
5.1. A lygis - pareigybės, kurioms privaloma ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas:
5.2. Al lygis -  pareigybes, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas 
su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas;
5.3. A2 lygis -  pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas 
su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintas išsilavinimas, aukštasis kolegijos 
išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas.
5.4. B lygis -  pareigybes, kurioms privalomas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ir 
specialusis vidurinis išsilavinimas, įgyti iki 1995 metų,                                                                        
5.5. C lygis -  pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta 
profesinė kvalifikacija;                                                                                                                           
5.6. D lygis -  pareigybes, kurioms netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai..
5.7. Mokyklos darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Mokyklos direktorius pagal Lietuvos 
Respublikos Vyriausybes ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą Valstybes ir savivaldybių įstaigų 
darbuotojų pareigybių aprašymo metodika.                                                                                           

6. Mokyklos darbuotoju pareigybės aprašyme nurodoma:                                                         
6.1. pareigybės grupė;                                           
6.2. pareigybės pavadinimas;                                                                                                                  
6.3. pareigybės lygis;                                                                                                                              
6.4. specialieji reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam darbuotojui (išsilavinimas, darbo 
patirtis, profesinė kvalifikacija);                                                                                                             
6.5. pareigybei priskirtos funkcijos; 
6.6. gali būti nurodyta pavaldumas, paskirtis, atsakomybe už pažeidimus, padarytus vykdant savo 
veiklą, už pareigų netinkamą vykdymą ar nevykdymą, už padarytą materialinę žalą.
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III SKYRIUS

DARBO APMOKĖJIMO ORGANIZAVIMAS 

7. Mokyklos darbuotojų darbo užmokesti sudaro:                                                               
7.1. pareiginės algos (mėnesinė alga) pastovioji ir kintamoji dalys arba tik pastovioji dalis;              
7.2. priemokos;.                                                                                                                                      
7.3. mokėjimai už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandini darbą, budėjimą;           
7.4. mokėjimai nukrypus nuo normalių darbo sąlygų;                                                                           
7.5. Premijos.

8. Pareiginės algos pastovioji dalis. 
8.1. Darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pareiginės algos 
koeficientais. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus pareiginės algos baziniam dydžiui. 
Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant 
iš pareiginės algos bazinio dydžio; 
8.2. Direktoriaus pavaduotojo ūkiui ir bendriesiems klausimams pareiginės algos pastovioji dalis 
nustatoma pagal DAĮ 1 lentelę, atsižvelgiant į vadovaujamo darbo patirtį, kuri apskaičiuojama 
sumuojant laikotarpius, kai buvo vadovaujama įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms ir (ar) jų 
padaliniams. 
8.3. Pavaduotojo pareiginė alga (pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi) negali viršyti praėjusio 
ketvirčio mokyklos darbuotojų 5 vidutinių pareiginių algų (pastoviųjų dalių kartu su kintamosiomis 
dalimis) dydžių;
8.4. Darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės algos dydžio. 
8.5. A ir B lygio specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai gali būti didinami, 
atsižvelgiant į šiuos kriterijus: 
8.5.1. įvairiapusiška darbuotojų veikla  – 0,25 koeficiento; 
8.5.2. dalyvavimas projektinėse veiklose (papildomas finansavimo šaltinių pritraukimas) – 0,25 
koeficiento; 
8.6. A1 lygio pareigybėms pagal darbo apmokėjimo sistemoje nustatytus dydžius pareiginės algos 
pastoviosios dalies koeficientas didinamas 20 procentų; 
8.7. Nustatant pareiginės algos pastoviąją dalį, papildomai įvertinamas nacionalinių, valstybinių ir 
savivaldybių kultūros ir meno įstaigų aukščiausiojo profesinio meninio lygio kultūros ir meno 
darbuotojų nacionaliniu ir tarptautiniu mastu įgytas pripažinimas, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytas atskirų profesijų trūkumas Lietuvos Respublikos 
darbo rinkoje, darbuotojų aukšta kvalifikacinė kategorija, nustatyta pagal tam tikrai darbuotojų 
grupei keliamus kvalifikacinius reikalavimus. Šiais atvejais Valstybės ir savivaldybių įstaigų 
darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 1–4 prieduose nustatyti pareiginės algos pastoviosios dalies 
koeficientai gali būti didinami iki 100 procentų. 
8.8. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento padidinimas Aprašo 8.6 ir 8.7 punktuose 
nustatytais pagrindais negali viršyti 100 procentų Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo įstatymo 1–3 prieduose nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento 
dydžio; 
8.9. Darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą pagal darbo apmokėjimo sistemoje 
numatytus koeficientus ir atsižvelgdamas į Aprašo 8.6 ir 8.7 punktuose nurodytus kriterijus nustato 
Mokyklos direktorius;
8.10. Darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje pagal LR Valstybės ir 
savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatas ir darbo apmokėjimo 
sistemą. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš naujo pasikeitus darbuotojų 
pareigybių skaičiui, vadovaujamo ir (ar) profesinio darbo patirčiai ar nustačius, kad direktoriaus 
pavaduotojo pareiginė alga (pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi) viršija praėjusio ketvirčio 
mokyklos darbuotojų 5 vidutinius pareiginių algų (pastoviųjų dalių kartu su kintamosiomis dalimis)
dydžius. 
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9. Pareiginės algos kintamoji dalis. 

9.1. Darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo
praėjusių metų veiklos vertinimo pagal nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų 
vertinimo rodiklius, išskyrus Aprašo 9.3 punkte nurodytąjį atvejį; 
9.2. Pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą, nustatoma 
vieneriems metams ir gali siekti iki 50 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies (įskaitant ir 
pareiginės algos pastoviąją dalį, padidintą pagal Aprašo 8.6 ir 8.7 punktus); 
9.3. Darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą metu, 
atsižvelgiant į profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius, tačiau ne didesnė kaip 20 
procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip vieneriems metams; 
9.4. Konkrečius darbuotojo pareiginės algos kintamosios dalies dydžius, įvertinęs jo praėjusių metų 
veiklą, pagal darbo apmokėjimo sistemą nustato Mokyklos direktorius; 
9.5. Darbininkams pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma. 
          

10.Minimalus darbo užmokestis. Nekvalifikuotas darbas.

10.1.  Konkretūs valandiniai tarifiniai atlygiai, mėnesinės algos, kitos darbo apmokėjimo formos
ir sąlygos, darbo normos nustatomos su darbuotoju sudaromoje darbo sutartyje, kuri turi atitikti šios
darbo apmokėjimo sistemos nuostatas.
10.2.. Darbuotojų atliekamo darbo turinys, jo aprašymas, darbuotojams privalomi kvalifikaciniai
reikalavimai, jei tokie taikomi atskirai pareigybei, privaloma ir savanoriška kvalifikacijos 
tobulinimo tvarka nustatomi darbuotojų pareiginiuose nuostatuose ir/arba darbo sutartyse.
10.3.  Mokykloje taikoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė
alga ir minimalus valandinis atlygis.
10.4.  Minimalus darbo užmokestis – mažiausias leidžiamas atlygis už nekvalifikuotą darbą
darbuotojui atitinkamai už vieną valandą ar visą kalendorinio mėnesio darbo laiko normą.
10.5.. Minimalus darbo užmokestis mokamas už nekvalifikuotą darbą. Nekvalifikuotu darbu
laikomas darbas, kuriam atlikti nekeliami jokie specialūs kvalifikacinių įgūdžių ar profesinių 
gebėjimų reikalavimai.
10.6. Pareigybės, Mokykloje priskirtinos prie nekvalifikuotų darbų, yra šios: mokyklos priežiūros 
darbininkas, mokyklos pastato priežiūros darbininkas, valytojas,
darbininkas.

11.  Premijos, priemokos, Mokėjimo tvarka ir sąlygos.

11.1.. Mokyklos darbuotojams ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos
premijos:
11.1.1. atlikus vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis;
11.1.2. labai gerai įvertinus darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą.
11.2. Premijos skiriamos Mokyklos direktoriaus įsakymu, neviršijant darbuotojui nustatytos
pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio ir neviršijant Mokyklos darbo užmokesčiui skirtų lėšų.
11.3. Premija neskiriama, jeigu darbuotojas per paskutinius šešis mėnesius padaro pareigų,
nustatytų darbo teisės normose, darbo tvarkos taisyklėse, darbo sutartyje ar kituose lokaliniuose 
teisės aktuose, pažeidimą.
11.4. už papildomą darbo krūvį kai yra padidėjęs darbų mastas gali būti mokamos priemokos. 
Priemokos mokamos:
11.4.1. už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme 
nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės;
11.4.2. už papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu,

vykdymą. Priemokos  gali siekti iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.
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11.4..3. už kito darbuotojo pavadavimą mokytojams:
11.4.3.1. nesutampančiu su jo darbo grafiku metu. Mokama už faktines pavaduotas
valandas (pamokas), taikant mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą;
11.4.3.2. sutampančiu su jo darbo grafiku metu, bet mokytojui tuo metu nevedant savo pamokos- 
koreguojamas savaitės darbo grafikas(tvarkaraštis) ir mokytojui mokama už faktines pavaduotas 
valandas (pamokas), taikant mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą;
11.4.3.3.  mokytojams vaduojant kolegų pamokas grupių (klasių) jungimo būdu tuo metu kai
vedamos jų pačių pamokos, papildomai mokama už faktines jungtas (pavaduotas) pamokas, taikant
mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento 1/2 dalį, t. y. už dvi jungtas pamokas 
mokama už vieną pamoką.
11.5. Kitiems darbuotojams mokama, vadovaujantis šios sistemos 11.2.2 ir11.3. punktais.
11.6. Priemokos skiriamos Mokyklos direktoriaus įsakymu.
11.7. Pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo skirta priemoka, direktoriaus įsakymu priemokos
dydis ir mokėjimo terminas gali būti pakeisti arba mokėjimas nutrauktas.

12. Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, 
budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų.

12.1. Dirbant daugiau nei etatu tose pačiose pareigose, už viršvalandinį darbą mokamas
pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis. 
12.1.1. Su darbuotoju darbo sutartyje sulygus dėl padidinto darbo masto, darbas nelaikomas 
viršvalandiniu ir darbuotojui mokamas įprastas darbo užmokestis.
12.2. Už viršvalandinį darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo grafiką, ar viršvalandinį
darbą naktį mokamas dvigubas darbuotojo darbo užmokestis.
12.3. Už viršvalandinį darbą švenčių dieną mokamas dviejų su puse darbuotojo darbo
užmokesčio dydžio užmokestis.
12.4. Už darbą švenčių dieną, darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo grafiką,
mokamas dvigubas darbuotojo darbo užmokestis arba darbuotojo prašymu darbo poilsio ar švenčių
dienomis laikas ar viršvalandinio darbo laikas padauginti iš nustatyto (12.2., 12.3, 12,4. punktai) 
atitinkamo dydžio, gali būti pridedami prie kasmetinių atostogų laiko.
        

13. Darbas ne viso darbo laiko sąlygomis. Darbo laiko apskaita.

13.1. Sutarus su darbuotoju, kad jis dirbs ne visą darbo laiką, darbo užmokestis mokamas 
darbuotojo proporcingai dirbtam laikui.
13.2. Darbas ne viso darbo laiko sąlygomis nesukelia ribojimų nustatant kasmetinių atostogų 
trukmę, apskaičiuojant darbo stažą, skiriant į aukštesnes pareigas, tobulinant kvalifikaciją, 
neapriboja kitų darbuotojo darbo teisių, lyginant su darbuotojais dirbančiais tokį patį ar lygiavertį 
darbą viso darbo laiko sąlygomis, atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikaciją ar kitas aplinkybes.
13.3.. Darbo laiko apskaita fiksuojama nustatytos formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose 
Mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka.
13.4.. Darbuotojai, atsakingi už darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą, paskiriami Mokyklos
direktoriaus įsakymu.
13.5. Užpildytus ir atsakingo asmens pasirašytus darbo laiko apskaitos žiniaraščius tvirtina
Mokyklos direktorius.
13.6. Patvirtinti darbo laiko apskaitos žiniaraščiai paskutinę mėnesio dieną  pateikiami Mokyklos 
vyresniajai buhalterei.
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14. Materialinės pašalpos

14.1. Darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, šeimos narių: sutuoktinio,
vaiko (įvaikio), motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), brolio (įbrolio), sesers (įseserės), išlaikytinių, kurių 
globėju ar rūpintoju yra paskirtas darbuotojas, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, 
atveju darbuotojui pateikus rašytinį prašymą ir pateikus aplinkybę patvirtinančius dokumentus, gali 
būti skiriamos  materialinės pašalpos: 
14.1.1. mirus darbuotojui – iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų;                                                    
14.1.2. mirus šeimos nariui (tėvui, motinai, vaikui, vyrui, žmonai) – iki 3 minimaliųjų mėnesinių 
algų; 
14.1.3. asmeniui, vienam auginančiam vaiką iki 18 metų – sprendžiama konkrečiu atveju; 
14.1.4.sunkiai sergant darbuotojui ar jo šeimos nariui – sprendžiama konkrečiu atveju; 
14.1.5.gaisro ar stichinės nelaimės atveju – sprendžiama konkrečiu atveju; 
14.1.6. kitais turto sugadinimo ar netekimo atvejais (vagystė ir kt.) – sprendžiama konkrečiu atveju. 
14.2.    Materialinė pašalpa skiriama mokyklos direktoriaus įsakymu. 
14.3.    Materialinė pašalpa mokyklos darbuotojams pervedama į darbuotojo nurodytą banko 
sąskaitą. 
14.4.    Mirus darbuotojui, materialinė pašalpa pervedama jo šeimos nariui į jo nurodytą banko 
sąskaitą.

15. Kasmetinių atostogų apmokėjimas

15.1. Kasmetinių atostogų laiku darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis.
Laikotarpis, iš kurio skaičiuojamas vidutinis darbo užmokestis, yra 3 paskutiniai kalendoriniai
mėnesiai, einantys prieš tą mėnesį, už kurį (ar jo dalį) mokamas vidutinis darbo užmokestis.
15.2. Atostoginiai išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų
pradžią. Atostoginiai už atostogų dalį, viršijančią dvidešimt darbo dienų (dirbama penkias darbo 
dienas per savaitę) trukmę, darbuotojui mokami atostogų metu darbo užmokesčio mokėjimo tvarka 
ir terminais.
15.3. Darbuotojo atskiru prašymu, suteikus kasmetines atostogas, atostoginiai mokami įprasta
darbo užmokesčio mokėjimo tvarka.
15.4. Atleidžiant darbuotoją, kuris atleidimo dieną turi nepanaudotų atostogų, už nepanaudotas
atostogas mokama kompensacija.

16. Darbo užmokesčio mokėjimo terminai, tvarka

16.1. Darbo užmokestis darbuotojui mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, o jeigu
darbuotojas prašo, – kartą per mėnesį.
16.2. Už darbą per kalendorinį mėnesį atsiskaitoma ne vėliau negu per dešimt darbo dienų nuo
jo pabaigos, jeigu darbo teisės normos ar darbo sutartis nenustato kitaip.
16.3. Darbo užmokestis mokamas tik pavedimu pervedant į darbuotojo nurodytą asmeninę
sąskaitą banke.
16.4.. Darbo sutarčiai pasibaigus, visos su darbo santykiais susijusios išmokos darbuotojui
išmokamos po sutarties nutraukimo. 
16.5.. Ne rečiau kaip kartą per mėnesį raštu darbuotojui pateikiama informacija apie jam
priskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ir apie darbo laiko trukmę.
16.6. Darbuotojui raštiškai prašant, darbdavys išduoda darbuotojui pažymą apie darbą
Mokykloje, kurioje nurodoma darbuotojo darbo funkcijos ir/ar pareigos, kiek laiko jis dirbo, darbo 
užmokesčio dydis ir sumokėtų mokesčių bei valstybinio socialinio draudimo įmokų dydis.
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17. Išskaitos iš darbo užmokesčio

17.1. Išskaitos gali būti daromos šiais atvejais:
17.1.1. grąžinti sumoms, permokėtoms dėl skaičiavimo klaidų;
17.1.2. atlyginti žalai, kurią darbuotojas dėl savo kaltės padarė darbdaviui;
17.1.3. 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;
17.1.4. išieškant nustatytas sumas pagal vykdomuosius dokumentus (vykdomieji raštai, išduoti
teismo sprendimų, nuosprendžių, nutarimų, nutarčių pagrindu; teismo įsakymai; institucijų ir
pareigūnų nutarimai administracinių teisės pažeidimų bylose; kiti institucijų ir pareigūnų 
sprendimai, kurių vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai).
17.2. Išskaita padaroma ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kurią darbdavys
sužinojo ar galėjo sužinoti apie atsiradusį išskaitos pagrindą.

18. Ligos pašalpos mokėjimas

18.1. Ligos pašalpa mokama už pirmąsias dvi kalendorines ligos dienas, sutampančias su
darbuotojo darbo grafiku. Mokama ligos pašalpa negali būti mažesnė negu 80 procentų pašalpos
gavėjo vidutinio uždarbio, apskaičiuoto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
18.2.. Pagrindas skirti ligos išmoką yra nedarbingumo pažymėjimas, išduotas pagal sveikatos
apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamas Elektroninių nedarbingumo
pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisykles.

IV SKYRIUS.
MOKYKLOJE PATVIRTINTŲ PAREIGYBIŲ DARBO APMOKĖJIMO SĄLYGOS

19. Mokyklos direktorius, nustatydamas pastoviosios dalies koeficientą darbuotojams, atsižvelgia 
mokyklai skirtas lėšas.
20. Mokyklos direktorius įsakymu tvirtina Mokyklos pareigybių sąrašą, pareigybių lygius ir
pareigybių aprašus.
21. A1 lygio pareigybėms pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 20
procentų.
22.. Mokyklos mokytojų kvalifikacinės kategorijos nustatomos Švietimo ir mokslo ministro 
nustatyta tvarka.

V SKYRIUS.
MOKYKLOJE PATVIRTINTŲ PAREIGYBIŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

23. Mokyklos darbuotojų pareiginės algos nustatymo kriterijai:
23.1. Direktorius, A2 lygis.
23.1.1.Direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas atsižvelgiant į 
mokyklos mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažą, veiklos sudėtingumą; 
23.1.1.1. direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas dėl veiklos sudėtingumo  gali
būti didinamas iki 20 procentų įgyvendinant savininko teises ir pareigas įgyvendinančios 
institucijos nustatytus kriterijus;
23.1.2. Fiksuotos pastoviosios darbo užmokesčio dalies mokėjimo tvarka aptariama darbo sutartyje;
23.1.3. Nuo 2019 m. kovo 1 d. direktoriaus veikla, vadovaujantis DAĮ, kasmet vertinama. 



23.1.4. Pagal vertinimo rezultatus skiriama arba neskiriama pareiginės algos kintamosios dalies
7

dydis procentais.                                                                                                                              
23.1.5. Jeigu darbo užmokestis, įsigaliojus šiam DAĮ, yra mažesnis palyginus su iki šio Įstatymo 
įsigaliojimo buvusiu nustatytu darbo užmokesčiu, ne ilgiau kaip iki 2019 m. kovo 1 d. mokamas iki 
2018 m. rugpjūčio 31 d. nustatytas darbo užmokestis;
23.1.6. Mažeikių dailės mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašo priedas Nr.1.:

DIREKTORIAUS PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI .

Mokinių skaičius 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

pedagoginio darbo stažas (metais)

iki 10 metų 
nuo daugiau kaip 10 iki
15 

daugiau kaip 15 

iki 200 7,2–10,71 7,49–11,1 7,86–11,37

201–600 8,0–11,74 8,46–11,8 8,8–11,81

601 ir daugiau 8,58–12,6 8,95–12,62 9,24–12,65

23.2. Neformaliojo dailės ugdymo mokytojas, A2 lygis. Neformaliojo dailės ugdymo 
pradedantysis mokytojas,  A2 lygis. 
23.2.1. Vadovaujantis DAĮ 5 priedu atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, mokytojo kvalifikacinę 
kategoriją  ir veiklos sudėtingumą nustatomas fiksuotas mėnesinis darbo užmokesčio dydis už etatą 
ar jo dalį per metus ir per savaitę;
23.2.2. Nustatomas pareiginės algos pastoviosios dalies apatinė kvalifikacijos koeficientų riba. 
Turint lėšų, gali būti nustatoma kvalifikacijos koeficientų ribų vidurkis ar aukščiausias koeficientas;
23.2.3..Mokytojo pareiginės algos koeficientas nustatomas iš naujo pasikeitus kvalifikacinei 
kategorijai, pedagoginio darbo stažui ar/ir veiklos sudėtingumui;
23.2.4. Mokytojų pareiginių algų pastoviosios dalies koeficientai nustatomi už 36 valandas 
(kontaktines ir nekontaktines) per savaitę, 1512 – per mokslo metus.
23.2.5. Visos mokytojo pareigybės valandos (kontaktinės ir nekontaktinės) apmokamos vienodu 
įkainiu.
23.2.6. Pareiginių algų pastoviosios dalies koeficientai nustatomi atsižvelgiant į pedagoginio darbo
stažą ir kvalifikacinę kategoriją.
23.2.7. Pedagoginio darbo stažas metais nurodomas intervalais: iki 2, nuo daugiau kaip 2 iki 5, nuo
daugiau kaip 5 iki 10, nuo daugiau kaip 10 iki 15, nuo daugiau kaip 15 iki 20, nuo daugiau kaip 20
iki 25, daugiau kaip 25.                                                     
23.2.8. Mokyklos mokytojų tarnybinio atlyginimo pastovioji dalis nustatoma vadovaujantis 
„Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 
priedu;
23.2.9. Mažeikių dailės mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašo priedas Nr.2.:

MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL  NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS
PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI: 

Kvalifikacin
ė 

kategorija 

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

iki 2

nuo
daugiau

kaip 2 iki
5 

nuo
daugiau

kaip 5 iki
10

nuo
daugiau

kaip 10 iki
15

nuo
daugiau

kaip 15 iki
20

nuo
daugiau

kaip 20 iki
25

daugiau
kaip 25



Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos

Mokytojas 6,36-
6,42

6,42-
6,44

6,44-
6,5

6,52-
6,62

6,62-
6,82

6,82-
6,85

6,85-
6,89

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos

Mokytojas 6,89-
6,9

6,9-
6, 91

6,91-
6,92

6,92-
6,95

6,95-
6,97

6,97-
7,0

7,0-
7,05

Vyresnysis
mokytojas

7,05-
7,06

7,06-
7,08

7,08-
7,12

7,26-
7,4

7,4-
7,44

7,44-
7,47

Mokytojas
metodininka

s

7,47-
7,54

7,54-
7,68

7,78-
7,92

7,92-
7,96

7,96-
8,0

Mokytojas
ekspertas

8,4-
8,58

8,58-
8,72

8,80-
8,94

8,94-
8,98

8,98-
9,02

23.2.10.  Vadovaujantis  DAĮ  5  priedo  2  punktu  tsižvelgiant  į  mokytojų  veiklos  sudėtingumą,
pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai mokytojams gali būti didinami  už kontaktines ir
nekontaktines valandas nuo 3 iki 15 procentų. 
23.2.11. Dėl veiklos sudėtingumo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai mokytojams gali 
būti didinami nuo 3 iki 15 procentų kai:
23.2.11.1. grupėje ugdomi 2 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių vidutinius 
specialiuosius ugdymosi poreikius;
23.2.11.2. grupėje ugdomi 1 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių ar 
labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.
23.2.12. Dėl veiklos sudėtingumo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai mokytojams gali 
būti didinami iki 20 procentų pagal kitus Mokykloje darbo apmokėjimo sistemoje nustatytus 
kriterijus.
23.2.13. Jeigu Mokytojo veikla atitinka du ir daugiau DAĮ 5 priedo 2 punkte nustatytų kriterijų, mo 
pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas gali būti didinamas ne daugiau 25 procentų.    
23.2.14. Po 2018 09 01 nustatytas pastovios dalies koeficientas neturi būti mažesnis negu 
koeficientas, nustatytas iki 2018 01 01.
23.2.15. Mokytojų darbo laikas yra kontaktinės ir nekontaktinės valandos.
23.2.15.1. Kontaktinės valandos skiriamos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms 
įgyvendinti pagal ugdymo (mokymo) planuose numatytas valandas, neformaliojo švietimo 
programoms (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo 
programas) – pagal programoje numatytas valandas.
23.2.15.2. Nekontaktinės valandos yra skirstomos į valandas, skirtas funkcijoms, susijusioms su 
kontaktinėmis valandomis, vykdyti, ir valandas, skirtas funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos
bendruomenei, vykdyti:
23.2.15.3. Nekontaktinės valandos funkcijoms susijusioms su kontaktinėmis valandomis 
vykdyti skiriamos ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių mokymosi 
pasiekimams vertinti, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informuoti apie mokinių 
ugdymo ir ugdymosi poreikius, mokymosi pažangą, dalykiškai tobulėti;
23.2.15.4. Nekontaktinės valandos funkcijoms susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei 
vykdyti skiriamos kitai ugdomajai veiklai su mokiniais:- bendradarbiauti su pedagoginiais 
darbuotojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokyklos partneriais, vadovauti klasei, 
(grupei), įsivertinti  veiklai siekiant Mokyklos ugdymo (mokymo) tikslų, atlikti kitiems darbams 
kurie nėra apibrėžiami kaip kontaktinės valandos ir valandos funkcijoms susijusioms su 
kontaktinėmis valandomis, vykdyti. 
23.2.16. Neformaliojo dailės ugdymo mokytojo, Neformaliojo dailės ugdymo pradedančiojo 
mokytojo,  atsižvelgiant į ugdymo (mokymo) plane numatytas valandas dirbant pagal formalųjį 
švietimą papildančio ugdymo programas ar atsižvelgiant į programoje numatytas valandas dirbant 



pagal neformaliojo švietimo programas;
23.2.17. Mažeikių dailės mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašo priedas Nr.3.:
 

KONTAKTINIŲ VALANDŲ, VALANDŲ FUNKCIJOMS, SUSIJUSIOMS SU KONTAKTINĖMIS 
VALANDOMIS VYKDYTI IR VALANDŲ FUNKCIJOMS, SUSIJUSIOMS SU VEIKLA MOKYKLOS 

BENDRUOMENEI VYKDYTI, PROPORCIJA IR KIEKIS PER MOKSLO METUS:

Pareigybė
Kontaktinės 
valandos 

Nekontaktinės valandos

Iš viso

valandos 
funkcijoms, 
susijusioms su 
kontaktinėmis 
valandomis, 
vykdyti

valandos 
funkcijoms, 
susijusioms su 
veikla mokyklos 
bendruomenei, 
vykdyti

Mokytojas (pedagoginis 
darbo stažas iki 2 metų)

672–924
nuo 60 iki 100 
proc. kontaktinių 
valandų skaičiaus

iki 30 proc. 
visų valandų
skaičiaus

1 512
Mokytojas
Vyresnysis mokytojas
Mokytojas metodininkas
Mokytojas ekspertas
(pedagoginis darbo stažas
nuo daugiau kaip 2 metų)

672–1 032
nuo 30 iki 50 proc. 
kontaktinių valandų
skaičiaus

iki 50 proc. 
visų valandų
skaičiaus

 
23.2.18. Neformaliojo dailės ugdymo mokytojų, Neformaliojo dailės ugdymo pradedančiųjų 
mokytojų,  vykdančių formalųjį švietimą papildančio ugdymo (mokymo) programos  plane 
numatytas užduotis, neformaliojo švietimo programas - programoje numatytas užduotis,  d a r b o  k
r ū v i o  s a n d a r ą nustato Mokyklos direktorius pagal DAĮ 5 priedo 7 ir 9 punktuose nustatytą 
kontaktinių valandų, valandų funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis vykdyti ir 
valandų funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei vykdyti, proporciją per mokslo 
metus, kvalifikacinę kategoriją, ugdymo (mokymo) programą, dalyką (dalykų grupę, mokymo 
modulį) ir kitus M o k y k l o s  d a r b o  a p m o k ė j į m o  s i s t e m o j e nustatytus kriterijus, 
atsižvelgdamas į švietimo ir mokslo ministro patvirtintas rekomendacijas dėl mokytojų, dirbančių 
pagal neformaliojo švietimo programas, darbo krūvio sandaros.

23.3. Direktoriaus pavaduotoja(-as) ūkiui ir bendriesiems klausimams, A lygis.
23.3.1. pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis DAĮ 1 priedu 
atsižvelgiant į įstaigų grupę, vadovaujamo darbo patirtį,  veiklos sudėtingumą (turint lėšų gali būti 
skiriamas 0.25 koeficiento priedas už įvairiapusišką veiklą ar dalyvavimą projektinėse veiklose 
pritraukiant papildomas finansavimo šaltinius. 
23.3.1. Mažeikių dailės mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašo priedas Nr.4.:

 MOKYKLOS PAVADUOTOJO ŪKIUI IR BENDRIESIEMS KLAUSIMAMS
PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

Valstybės ar
savivaldybių
įstaigų grupė

Vadovaujamo darbo
patirtis
(metais)

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

vadovų vadovų pavaduotojų

III
iki 50 pareigybių

iki 5 4,4–12,0 4,0–10,8
nuo daugiau kaip 5 iki

10
4,5–12,2 4,08–11,0

daugiau kaip 10 4,6–12,4 4,14–11,16



23.4. Vyresnioji buhalterė, B lygis.
23.4.1. pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis DAĮ 2 priedu 
atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį,  nustatytą pareigybės lygį, veiklos sudėtingumą (turint lėšų 
gali būti skiriamas 0.25 koeficiento priedas už įvairiapusišką veiklą ar dalyvavimą projektinėse 
veiklose pritraukiant papildomus finansavimo šaltinius).
23.4.2.   Mažeikių dailės mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašo priedas Nr.4.:
 

  MOKYKLOS A IR B LYGIO SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS 
PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

Pareigybės
lygis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)
profesinio darbo patirtis (metais)

iki 2
nuo daugiau kaip

2 iki 5
nuo daugiau kaip

5 iki 10
daugiau kaip 10

A lygis 3,06–7,6 3,1–8,5 3,2–9,5 3,3–10,5
B lygis 3,03–7,3 3,09–7,4 3,15–7,6 3,2–8,0

                                                                                                   
23.5. Kvalifikuoti darbuotojai: Sekretorė-organizatorė, Inžinierius-programuotojas, C lygis:
23.5.1.  pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis DAĮ 3 priedu 
atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį.  
23.5.2.   Mažeikių dailės mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašo priedas Nr.5.:
 

MOKYKLOS KVALIFIKUOTŲ DARBININKŲ PAREIGINĖS ALGOS 
PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

Pareigybės
lygis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)
profesinio darbo patirtis (metais)

iki 2
nuo daugiau kaip

2 iki 5
nuo daugiau kaip

5 iki 10
daugiau kaip 10

C lygis 3,0–5,3 3,02–5,4 3,04–5,6 3,07–7,0
 

23.6. Nekvalifikuoti darbuotojai: Pastato priežiūros darbininkas, Mokyklos priežiūros 
darbuotojai, D lygis: 
23.6.1. Pareiginės algos pastovioji dalis – minimali mėnesinė alga.

24. Darbuotojų, priskirtų atitinkamoms pareigybėms, pareigos nustatomos pareigybės 
aprašymuose. 

25. Darbo sutartyje gali būti numatytos ir kitos darbuotojo darbo apmokėjimo
sąlygos, tačiau jos negali prieštarauti šiai darbo užmokesčio sistemai.
26. Darbuotojui įgijus aukštesnę kvalifikaciją, Mokyklos direktoriaus sprendimu tokiam
darbuotojui gali būti mokamas didesnis darbo užmokestis arba pritaikytas didesnis darbo 
apmokėjimo tarifas.

27. Esant laisvoms darbo vietoms kurioms keliami aukštesni reikalavimai, jos pirmiausia 
pasiūlomos Mokyklos darbuotojams, įgijusiems aukštesnę kvalifikaciją. 

28. Darbuotojui, užėmusiam aukštesnę pagal kvalifikaciją darbo vietą, taikoma užimamos 
aukštesnės pareigybės atlyginimų sistema.

29. Mokyklos direktoriaus pavaduotojui, A, B lygio specialistams, C lygio kvalifikuotiems 
darbininkams  pareiginės algos kintamoji dalis nustatoma atlikus kasmetinį darbuotojų vertinimą ir 
atsižvelgiant į Mokyklos turimas lėšas.

30. Darbuotojų praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintu biudžetinių įstaigų darbuotojų 
veiklos vertinimo tvarkos aprašu.

31. Metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius Mokyklos
darbuotojams nustato ir kasmetinę veiklą vertina jų tiesioginis vadovas.



32. Mokytojams ir nekvalifikuotiems darbininkams pareiginės algos kintamoji dalis, 
vadovaujantis DAĮ, nenustatoma.

VI SKYRIUS.
DARBUOTOJŲ KASMETINĖS VEIKLOS VERTINIMAS IR SKATINIMAS 

33. Darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo tikslas – įvertinti darbuotojų, išskyrus 
nekvalifikuotus darbininkus ir mokytojus, praėjusių kalendorinių metų veiklą pagal nustatytas 
metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius. 

34. Darbuotojų praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintu biudžetinių įstaigų darbuotojų 
veiklos vertinimo tvarkos aprašu. 

35. Metinės veiklos 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. 

36. Metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius darbuotojams 
nustato ir kasmetinę veiklą vertina tiesioginis jų vadovas. 

37. Darbuotojų metinė veikla gali būti įvertinama: 
37.1. labai gerai; 
37.2. gerai; 
37.3. patenkinamai; 
37.4. nepatenkinamai. 

38. Darbuotojų veikla įvertinama kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, jeigu darbuotojas 
ne trumpiau kaip 6 mėnesius per praėjusius kalendorinius metus ėjo pareigas mokykloje. 

39. Darbuotojo tiesioginis vadovas, kartu su darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiais 
asmenimis įvertinęs darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą: 
39.1. labai gerai, – teikia vertinimo išvadą mokyklos direktoriui 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; 
39.2. gerai, – teikia vertinimo išvadą mokyklos direktoriui su siūlymu nustatyti vieniems metams 
pareiginės algos kintamosios dalies dydį; 
39.3. patenkinamai, – teikia vertinimo išvadą mokyklos direktoriui su siūlymu vienus metus 
nenustatyti pareiginės algos kintamosios dalies dydžio; 
39.4. nepatenkinamai, – teikia vertinimo išvadą mokyklos direktoriui su siūlymu vieniems metams 
nustatyti mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu darbo 
apmokėjimo sistemos 1–4 lentelėje tai pareigybei pagal vadovaujamo darbo patirtį ir (ar) profesinę 
darbo patirtį numatytas minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas. 

40. Mokyklos direktorius, gavęs iš tiesioginio vadovo darbuotojų įvertinimą, per 10 darbo 
dienų priima sprendimą pritarti ar nepritarti darbuotojo tiesioginio vadovo siūlymams dėl 41 punkte
numatytų nuostatų įgyvendinimo. Šis sprendimas galioja vienus metus. Jeigu mokyklos direktorius 
priima motyvuotą sprendimą neįgyvendinti siūlymo ar veiklos vertinimo išvados, darbuotojo iki 
vertinimo buvusi teisinė padėtis nesikeičia. 

41. Jei darbuotojo tiesioginis vadovas yra mokyklos direktorius, jis darbuotojo praėjusių 
kalendorinių metų veiklą įvertina kartu su darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiais asmenimis ir 
pats priima vieną iš Aprašo 41 punkte nurodytų sprendimų. 

42. Darbuotojų vertinimui mokyklos direktorius gali sudaryti komisiją, į kurią turi įeiti bent 
vienas darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo. 

43. Darbuotojas priimtus sprendimus dėl jo vertinimo turi teisę skųsti darbo ginčams 
nagrinėti nustatyta tvarka. 



Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos nuomone, susitarimas dėl ne viso darbo laiko (DK 40 straipsnis) yra viena iš papildomų
darbo sutarties  sąlygų,  reglamentuojamų DK II skyriaus  antrajame skirsnyje,  taigi,  norint  keisti
darbuotojo darbo laiką (pvz., iš 36 val. darbo savaitės / 1512 darbo val. normą per metus į 20 val.
darbo savaitę / 840 darbo valandų normą per metus arba atvirkščiai – iš 20 val. darbo savaitės / 840
darbo  valandų  normą  per  metus  į  36  val.  darbo  savaitę  /  1512  darbo  val.  normą  per  metus),
reikalingas darbuotojo rašytinis sutikimas, o darbuotojo atsisakymas dirbti pasiūlytomis pakeistomis
sąlygomis  gali  būti  laikomas  priežastimi  nutraukti  darbo  santykius  darbdavio  iniciatyva  be
darbuotojo kaltės DK 57 straipsnyje nustatyta tvarka (DK 45 straipsnis).

Pažymėtina, kad etatinis darbo apmokėjimas nekeičia mokytojo darbo laiko normos, o įgalina
mokyklų vadovus sumokėti už visus mokytojo atliekamus darbus. Todėl etatinis darbo apmokėjimas
nėra  pagrindas  mažinti  mokytojo  darbo  laiką.  Tai  galėtų  būti  daroma,  tik  esant  objektyvioms
aplinkybėms, pavyzdžiui, mažėjant klasių komplektų skaičiui ir pan. 

4.2. Dėl darbo apmokėjimo sąlygų keitimo 
Pagal DK 34 straipsnį darbo apmokėjimas yra būtinoji darbo sutarties sąlyga. Darbo sutarties

sąlygos dėl darbo apmokėjimo darbdavio iniciatyva keičiamos DK 45 straipsnio nustatyta tvarka.
Pirmiausia pasiūloma darbuotojui dirbti pakeistomis darbo apmokėjimo sąlygomis. Darbuotojas turi
pateikti atsakymą per darbdavio nustatytą terminą, kuris negali būti mažesnis nei 5 darbo dienos.

Darbuotojo  atsisakymas  dirbti  pasiūlytomis  pakeistomis  sąlygomis  gali  būti  laikomas
priežastimi nutraukti  darbo santykius darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės DK 57 straipsnyje
nustatyta tvarka. 

Pagal  DK 57 straipsnio  7  dalį  darbo sutartis  nutraukiama,  įspėjus  darbuotoją  prieš  vieną
mėnesį, o jeigu  darbo santykiai tęsiasi  trumpiau negu vienerius metus, – prieš dvi savaites. Šie
įspėjimo  terminai  dvigubinami  darbuotojams,  kuriems  iki  įstatymų  nustatyto  senatvės  pensijos
amžiaus likę mažiau kaip penkeri metai, ir trigubinami darbuotojams, kurie augina vaiką (įvaikį) iki
keturiolikos  metų,  ir  darbuotojams,  kurie  augina  neįgalų  vaiką  iki  aštuoniolikos  metų,  taip  pat
neįgaliems darbuotojams ir darbuotojams, kuriems iki įstatymų nustatyto senatvės pensijos amžiaus
liko mažiau kaip dveji metai.

Įspėjimo nutraukti darbo sutartį turinys reglamentuojamas DK 64 straipsnyje. 
Pagal DK 57 straipsnio 8 dalį atleidžiamam darbuotojui turi būti išmokėta dviejų jo vidutinių

darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoka, o jeigu  darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienerius
metus, – pusės jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.

Taip pat pagal Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir
ilgalaikio darbo išmokų įstatymo 9 straipsnio 2 dalį biudžetinių įstaigų darbuotojams, atleistiems
DK 57 straipsnyje nurodytu pagrindu, darbdavys moka ilgalaikio darbo išmokas. 

Ilgalaikio  darbo  išmokos  apskaičiavimo  tvarka  numatyta  Lietuvos  Respublikos  garantijų
darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir  ilgalaikio darbo išmokų įstatymo 10 straipsnyje.
Teisę į ilgalaikio darbo išmoką turinčiam darbuotojui, jį atleidus iš darbo ir kai tarp jo ir darbdavio
per trijų mėnesių laikotarpį po atleidimo nesudaroma nauja darbo sutartis, skiriama: 1) jo vidutinio
mėnesinio darbo užmokesčio dydžio ilgalaikio darbo išmoka – kai darbo santykiai su darbdaviu
atleidimo iš darbo dieną tęsėsi nuo penkerių iki dešimties metų; 2) dviejų jo vidutinių mėnesinių
darbo užmokesčių dydžio ilgalaikio darbo išmoka – kai darbo santykiai su darbdaviu atleidimo iš
darbo  dieną  tęsėsi  nuo  dešimties  iki  dvidešimties  metų;  3)  trijų  jo  vidutinių  mėnesinių  darbo
užmokesčių dydžio ilgalaikio darbo išmoka – kai darbo santykiai su darbdaviu atleidimo iš darbo
dieną tęsėsi dvidešimt ir daugiau metų.

5. Dėl darbo krūvio nustatymo metinėmis valandomis 
Atkreiptinas dėmesys į tai, jog nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. darbo sąlygos neturėtų blogėti vien

dėl to, jog krūvis savaitinėmis valandomis perskaičiuojamas į krūvį metinėmis valandomis. Jeigu
savaitinėmis  valandomis  skaičiuojant  būtų  nustatytas  iš  viso  36  valandų  krūvis,  tai  metinėmis
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valandomis skaičiuojant turėtų būti nustatytas iš viso 1512 valandų krūvis, t. y. vienos  mokytojo
pareigybės darbo laiko norma. 

Atitinkamai turėtų būti  skaičiuojama ir mokytojo pareigybės (etato) dalis:  savaitinis darbo
valandų krūvis dauginamas iš 42 darbo savaičių ir gautas rezultatas dalijamas iš vienos pareigybės
darbo normos – 1512 metinių valandų.

6. Dėl darbo sutarties pakeitimo įforminimo 
Keičiant  darbo  sutarties  sąlygas,  pakeitimai  atliekami  abiejuose  darbo  sutarties

egzemplioriuose.  Susitariant  dėl  darbo  sutarties  pakeitimo,  darbo  sutartyje  turi  būti  nurodoma:
kurios  jos  sąlygos  pakeistos,  pakeitimo  (papildymo)  data  bei  teisinis  pagrindas.  Be  to,  darbo
sutarties  pakeitimas  (papildymas)  patvirtinamas  abiejų  šalių  (darbdavio  atstovo  bei  darbuotojo)
parašais, nurodant jų vardus bei pavardes. 

7. Dėl mokytojų pareigybių skaičiaus nustatymo
Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įvedant mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio

mokymo ir neformaliojo švietimo programas, išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas,  etatinį  darbo  apmokėjimą,  jų  pareigybių  skaičius  biudžetinės  įstaigos  darbuotojų
pareigybių sąraše nustatomas, atsižvelgiant į1:

1)  pagal  atitinkamas  ugdymo  programas  biudžetinėje  įstaigoje  dirbančių  mokytojų
kontaktinių valandų skaičių per mokslo metus; 

2) vidutinį kontaktinių valandų, tenkančių per mokslo metus vienai pareigybei, skaičių;
3) iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. – iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų valandų

(kontaktinių ir nekontaktinių), vidutiniškai tenkančių per mokslo metus vienai pareigybei, skaičių,
kuris yra 1386.

Pareigybių  skaičius  gaunamas,  kontaktinių valandų skaičių  per  mokslo metus  padalijus  iš
vidutinio kontaktinių valandų, tenkančių per mokslo metus vienai pareigybei, skaičiaus, o iki 2019
m. rugpjūčio 31 d. – minėtą dalmenį dar padauginus iš indeksavimo koeficiento, kuris lygus 0,9167.

Šis  indeksavimo koeficientas  (0,9167) nustatytas,  atsižvelgiant į  tai,  kad etatinis  mokytojų
darbo  apmokėjimas  yra  įvedamas  dviem etapais.  Įvedant  etatinį  darbo  apmokėjimą,  kiekvienai
formuojamai pareigybei įvedamos papildomai apmokamos nekontaktinės valandos (iš viso 252 per
mokslo metus): nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. – 126 valandos per mokslo metus, nuo 2019 m. rugsėjo 1
d. – dar 126 valandos per mokslo metus. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.  finansavimas bus skiriamas
1386 metinėms valandoms, todėl pereinamuoju laikotarpiu (nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m.
rugpjūčio 31 d.) nustatytas pareigybių skaičius bus mažesnis, nei įvedus etatinį darbo apmokėjimą
visa apimtimi, ir sudarys 91,67% galutinio pareigybių skaičiaus, kuris bus suformuotas nuo 2019 m.
rugsėjo 1 dienos. Minėtasis indeksavimo koeficientas (0,9167) apskaičiuotas iki 2019 m. rugpjūčio
31 d., nustatytą finansuojamų valandų skaičių vienai pareigybei (1386 val.) padalijus iš pareigybei
nustatyto valandų skaičiaus (1512 val.), apibrėžiančio vienos mokytojo pareigybės darbo krūvį. Nuo
2019 m. rugsėjo 1 d. šis indeksavimo koeficientas nebus taikomas, nes etatinis darbo apmokėjimas
bus įgyvendinamas visa apimtimi ir bus finansuojamas visas pareigybei nustatytas valandų skaičius
(1512 val.).

Kai mokiniai ugdomi pagal bendrojo ugdymo programas, kontaktinių valandų skaičius per
mokslo metus nustatomas, atsižvelgiant į sąlyginių klasių (grupių) skaičių ir dydį, nustatytus pagal
Mokymo  lėšų  apskaičiavimo,  paskirstymo  ir  panaudojimo  tvarkos  aprašą,  patvirtintą  Lietuvos
Respublikos  Vyriausybės  2018 m.  liepos  11  d.  nutarimu Nr.  679,  taip  pat  biudžetinės  įstaigos
savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos papildomai finansuojamą  klasių (grupių)
skaičių. 

1

 Pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo
įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1
dalį, taip pat 10 straipsnio 2 ir 3 dalis.



Mokymo lėšų  apskaičiavimo,  paskirstymo ir  panaudojimo tvarkos  apraše  nurodoma,  kaip
pagal  faktinį  mokinių  skaičių  nustatyti  sąlyginį  klasių  skaičių,  taip  pat  sąlyginį  klasės  dydį.
Atsižvelgiant į  sąlyginį klasės dydį,  kiekvienai klasei yra nustatytas ugdymo planui  įgyvendinti
būtinų  kontaktinių  valandų  skaičius  per  mokslo  metus:  mažiau  kontaktinių  valandų  skiriama
mažoms klasėms (nuo nustatyto mažiausio mokinių skaičiaus iki 11 mokinių), daugiau – vidutinio
dydžio klasėms (nuo 12 iki 20 mokinių), daugiausia – didelėms klasėms (nuo 21 mokinio). 

Mokymo  lėšų  apskaičiavimo,  paskirstymo  ir  panaudojimo  tvarkos  apraše  nustatoma,  kad
sąlyginis pareigybių skaičius klasei apskaičiuojamas, nustatytą klasės  kontaktinių valandų skaičių
per mokslo metus padalijus iš nustatytos vidutinės kontaktinių valandų, tenkančių vienai pareigybei,
normos  per  mokslo  metus pagal  sąlyginį  klasės  dydį. Bendras  sąlyginis  pareigybių  skaičius
apskaičiuojamas,  sąlyginį  pareigybių  skaičių  klasei  padauginus  iš  sąlyginių  klasių  skaičiaus.
Minėtame teisės akte nustatytais atvejais apskaičiuotasis sąlyginis pareigybių skaičius dar dauginamas
iš  nustatyto  sąlyginio  pareigybių  skaičiaus  klasei  indeksavimo  koeficiento  (pvz.,  profesinių
mokyklų  mokiniams,  mokiniams,  besimokantiems  tautinės  mažumos  kalba  arba  daugiakalbėje
aplinkoje, specialiųjų, pataisos įstaigų, ligoninių, sanatorijų mokyklų mokiniams ir kt.).

Tais atvejais, kai mokinių skaičius klasėje nesiekia nustatyto mažiausio mokinių skaičiaus,
savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija turėtų skirti papildomą finansavimą (atitinkantį
klasės, turinčios mažiausią mokinių skaičių, finansavimą) ir todėl mokyklos pareigybių skaičius gali
būti didesnis nei apskaičiuotasis pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo
tvarkos aprašą.

K  ai mokiniai ugdomi pagal   profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus
ikimokyklinio ir  priešmokyklinio ugdymo programas),  kontaktinių valandų skaičius  per mokslo
metus nustatomas, atsižvelgiant į klasių (grupių) skaičių ir dydį, kuriuos nustato biudžetinės įstaigos
savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Primename, kad rekomendacijos dėl vidutinio
mokinių skaičiaus grupėje dydžio, įgyvendinant meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo
programas,  numatytos  Rekomendacijose  dėl  meninio  formalųjį  švietimą  papildančio  ugdymo
programų rengimo ir įgyvendinimo, patvirtintose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2015 m.
sausio  27  d  įsakymu  Nr.  V-48 (www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-neformalusis).
Vidutinis kontaktinių valandų, tenkančių per mokslo metus vienai pareigybei, skaičius nustatomas
pagal Įstatymo 5 priedo 9 punkte nustatyto mokytojo, turinčio kvalifikacinę kategoriją, mažiausio ir
didžiausio  galimo  kontaktinių  valandų  skaičiaus  per  mokslo  metus  aritmetinį  vidurkį:
(672+1032)/2=852. 

Mūsų nuomone,  savininko teises  ir  pareigas  įgyvendinančiai  institucijai  skyrus  papildomą
finansavimą, mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo ir profesinio mokymo programas, pareigybių
skaičius  gali  būti  didesnis  nei  apskaičiuotasis  pagal  Įstatymą.  Skiriant  papildomą  finansavimą
savininko teises  ir  pareigas  įgyvendinančiai  institucijai,  siūlytina  atsižvelgti  į  įstaigos  vykdomų
programų  specifiką  (pvz.,  dailės,  šokio,  teatro,  muzikos,  sporto  formalųjį  švietimą  papildančio
ugdymo programa), programose  numatytas  mokymosi  formas (grupinio,  pavienio)  bei  funkcijų,
skirtų pasirengti įgyvendinti programas (pvz., specifinių medžiagų ir darbo priemonių parengimas,
įvairių technologinių procesų atlikimas), ir funkcijų, susijusių su veikla mokyklos bendruomenei,
apimtį. 

Atsižvelgdami  į  tai,  kad  mokytojų pareigybių  skaičiaus  nustatymas yra  reglamentuojamas
Įstatyme ir Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos apraše, manome, jog
papildomas  reguliavimas  savininko  teises  ir  pareigas  įgyvendinančios  institucijos  lygmeniu
(pareigybių (etatų) normatyvai ir pan.) yra netikslingas. 

8. Dėl mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo 
Pagal Įstatymo 5 priedo 10 punktą mokytojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo, profesinio

mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas),  darbo  krūvio  sandarą  nustato  biudžetinės  įstaigos  vadovas  pagal  5  priedo  7  ir  9
punktuose  nustatytą  kontaktinių  valandų,  valandų  funkcijoms,  susijusioms  su  kontaktinėmis
valandomis, vykdyti ir valandų funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei, vykdyti
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proporciją  per  mokslo  metus,  kvalifikacinę  kategoriją,  ugdymo  (mokymo)  programą,  dalyką
(dalykų  grupę,  mokymo  modulį)  ir  kitus  biudžetinės  įstaigos  darbo  apmokėjimo  sistemoje
nustatytus kriterijus, atsižvelgdamas į švietimo ir mokslo ministro patvirtintas rekomendacijas dėl
mokytojų,  dirbančių  pagal  bendrojo  ugdymo,  profesinio  mokymo  ir  neformaliojo  švietimo
programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros.

9. Mokytojų pareigybių aprašymų rengimas
Pagal Įstatymo 4 straipsnio 3 dalį biudžetinės įstaigos vadovas tvirtina mokytojų pareigybių

aprašymus,  parengtus  pagal  Mokytojų  (išskyrus  trenerius)  pareigybių  aprašymo  metodiką,
patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. V-
674.

Mokytojų pareigybių aprašymų pavyzdžių bus pateikta interneto svetainėje www.etatinis.lt.

DĖL MOKYMO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO

Įgyvendinant  Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr.  I-1489 18, 23,  43,  58,  66 ir  67
straipsnių  pakeitimo  įstatymą  (2018  m.  birželio  29  d.  Nr.  XIII-1397),  Lietuvos  Respublikos
Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo
ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo
ir panaudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), kuris bus taikomas, paskirstant mokymo lėšas
valstybinėms, savivaldybių ir nevalstybinėms mokykloms nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. (pagal mokinių
skaičių rugsėjo 1 dieną). 

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.  Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika,
patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 (toliau – MK
metodika),  ir  Eksperimentinė  mokymo  lėšų  apskaičiavimo  ir  paskirstymo  metodika,  patvirtinta
Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2015  m.  lapkričio  18  d.  nutarimu  Nr.  1199  (toliau  –
Eksperimentinė metodika), neteks galios.

Pagrindiniai pokyčiai yra šie:
1. Lėšos ugdymo planui (ugdomajai veiklai) įgyvendinti skiriamos pagal lėšų skyrimo klasei

(grupei) principą. Šios lėšos apskaičiuojamos, bazines ugdymo lėšas („klasės krepšelį“) padauginus
iš  sąlyginių  klasių  (grupių)  skaičiaus,  nustatyto  pagal  formulę,  atsižvelgiant  į  faktinį  mokinių
skaičių  mokinių  sraute.  Klasei  priskiriamų bazinių  ugdymo lėšų  dydis  priklauso  nuo sąlyginės
klasės (grupės) dydžio: mažai klasei skiriamos mažiausio dydžio bazinės ugdymo lėšos, vidutinio
dydžio klasei – vidutinės, didelei – didelės. Jei sraute bus mažiau mokinių nei Apraše nustatytas
minimalus skaičius,  finansavimas bus skiriamas tik daliai  klasės (0,33 arba 0,5 pagal Aprašo 4
priedą).  Atkreiptinas  dėmesys,  kad  nuo 2019 m.  rugsėjo  1  d.  finansavimas  neužpildytoms  1–8
klasėms bus skiriamas tik tada, kai savivaldybės garantuos iki viso klasės komplekto trūkstamos
dalies finansavimą, o I–IV gimnazijos klasėms – tik išimtiniais  atvejais  (pagal Aprašo 4 priedo
redakciją, kuri įsigalios 2019 m. sausio 1 d. ir bus taikoma, apskaičiuojant mokymo lėšų sumą pagal
mokinių skaičių 2019 m. rugsėjo 1 dieną).

2. Pakeisti lėšų  ugdymo procesui organizuoti ir valdyti apskaičiavimo ir skyrimo principai:
Aprašo 1 priede nustatyti ugdymo reikmių koeficientai, pagal kuriuos apskaičiuojamos lėšų sumos
vienam mokiniui metams (iki šiol šios lėšos buvo skaičiuojamos nuo lėšų ugdymo planui) ir jos bus
skiriamos ne tiesiogiai  mokyklai,  o  savivaldybei,  kuri  jas  paskirstys  mokykloms savo nustatyta
tvarka.

3.  Pakeistas  lėšų  švietimo  pagalbai apskaičiavimas,  skyrimas  ir  panaudojimas:  Aprašo
1 priede nustatyti ugdymo reikmių koeficientai, pagal kuriuos apskaičiuojamos lėšų sumos vienam
mokiniui  metams.  Šios  lėšos  bus  skiriamos  ne  tiesiogiai  mokyklai,  o  savivaldybei,  kuri  jas
paskirstys mokykloms ir pedagoginę psichologinę pagalbą teikiančioms įstaigoms savo nustatyta
tvarka. 

http://www.etatinis.lt/


4.  Nustatyta  atskira  mokymo lėšų  2  % dalis,  kurią  naudos  savivaldybės  ir  skirs  ugdymo
finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti (dėl pareiginių algų koeficientų skirtumų,
rečiau pasirenkamų užsienio kalbų laikinųjų grupių sudarymo, mokymo namuose ir kt.), kuri nebus
perskirstoma,  lėšas  atimant  iš  vienų  mokyklų  ir  skiriant  kitoms,  bet  bus  padalinama  toms
mokykloms, kuriose yra didesni finansavimo poreikiai (iki šiol skirtumams tarp mokyklų išlyginti
savivaldybės  naudodavo  tam  tikrą  dalį  mokymo  lėšų:  pagal  MK  metodiką  –  6  (7) %,  pagal
Eksperimentinę metodiką – 4 (5) %.

5.  Atsisakyta  atskiros  dalies,  numatytos  dailės,  muzikos  ir  choreografijos  moduliams
neformaliojo švietimo mokyklose finansuoti (šios reikmės gali būti patenkintos iš  formalųjį švietimą
papildančiam ugdymui skiriamų mokymo lėšų), ir atitinkamai padidintos mokinių pažintinei veiklai
ir profesiniam orientavimui skiriamos lėšos.

6.  Palyginti  su  Eksperimentine  metodika,  atlikti  ir  kiti  pakeitimai:  lėšų  apskaičiavimas
ugdymo planui  įgyvendinti  susietas  su  etatiniu  mokytojų  darbo apmokėjimu,  pakeisti  vidurinio
ugdymo programų ir  jungtinių klasių finansavimo principai,  peržiūrėti  sąlyginių klasių (grupių)
skaičiaus nustatymo principai.

Tikimasi, kad, įgyvendinus Aprašą, bus užtikrintas stabilesnis ugdymo reikmių finansavimas,
sumažės  finansavimo  priklausomybė  nuo  kiekvieno  mokinio.  Bus  užtikrintas  tolygesnis  lėšų
paskirstymas – tai prisidės ir prie mokymosi rezultatų netolygumų mažinimo. Savivaldybėms bus
sudarytos sąlygos efektyviau organizuoti mokyklų valdymą ir administravimą, susieti jį su mokyklų
tinklo  pertvarkos  planų  įgyvendinimu.  Bus  sudarytos  sąlygos  efektyviau  organizuoti  švietimo
pagalbos  teikimą,  taikyti  lankstesnius  ir  veiksmingesnius  jos  teikimo modelius,  kad  lėšos  būtų
panaudojamos tikslingai  ir  pasiektų kiekvieną  mokinį,  kuriam ši  pagalba  būtina (pvz.,  vienoms
mokykloms  bus  skiriama  lėšų  pagalbos  specialistų  pareigybėms  išlaikyti,  kitose  mokyklose
švietimo  pagalbos  paslaugos  bus  teikiamos  centralizuotai).  Aiškesnis  ir  paprastesnis  švietimo
pagalbai skiriamų lėšų apskaičiavimas leis geriau įvertinti, ar lėšos panaudojamos pagal paskirtį.
Didesni  tam  tikrų  mokyklų  finansavimo  poreikiai  nebus  dengiami  kitų  mokyklų  –  tam  bus
panaudojama specialiai šiam tikslui skirta lėšų dalis.

Siekdami  tinkamo  Aprašo  įgyvendinimo,  paaiškiname  svarbiausius  mokymo  lėšų
apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo  aspektus.

1. Dėl lėšų ugdymo procesui organizuoti ir valdyti paskirstymo ir panaudojimo
Lėšos ugdymo procesui organizuoti ir valdyti yra apskaičiuojamos, Aprašo 1 priede nustatytą

ugdymo reikmių koeficientą padauginus iš pareiginės algos bazinio dydžio ir mokinių skaičiaus:
pagal šiuo metu nustatytą pareiginės algos bazinį dydį (132,5 Eur) mokiniams, besimokantiems
pagal  ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio  ugdymo  programas,  jos  sudaro  65  Eur  per  metus,
mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas, – 130 Eur per metus.

Atkreiptinas  dėmesys,  kad  ikimokyklinis  ir  priešmokyklinis  ugdymas  yra  savivaldybės
savarankiškoji  funkcija  ir  pagal  Aprašą  mokinių,  besimokančių  pagal  ikimokyklinio  ir
priešmokyklinio ugdymo programas, mokymo reikmėms skiriama tik dalis mokymo lėšų (ugdymo
procesui  organizuoti  ir  valdyti  –  pusė  šiam tikslui  būtinos  sumos).  Kitą  finansavimo dalį  šiam
tikslui turėtų skirti savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

Lėšos ugdymo procesui organizuoti ir valdyti gali būti naudojamos:
1)  mokyklos  direktoriaus,  direktoriaus  pavaduotojo  ugdymui,  ugdymą  organizuojančio

skyriaus vedėjo darbo užmokesčiui (įskaitant pareiginės algos kintamąją dalį);
2) neformaliojo švietimo organizatoriaus darbo užmokesčiui;
3) priemokoms, kai nustatyta apimtimi ugdymo proceso organizavimo ir valdymo funkcijas

vykdo kiti darbuotojai;
4)  daliai  ugdymo proceso  organizavimo ir  valdymo darbų atlikimo paslaugų pirkti  (pvz.,

pamokų tvarkaraščiui sudaryti).
Kiekvienai  mokyklai,  atsižvelgiant  į  mokyklos  paskirtį,  vykdomas  bendrojo  ugdymo  ir

neformaliojo švietimo programas, mokinių skaičių (tarp jų – gyvenančių mokyklos bendrabutyje),



nustatomas  ugdymo  procesui  organizuoti  ir  valdyti  skirtų  pareigybių  skaičius,  pareiginių  algų
pastoviosios dalies koeficientai, apskaičiuojamos lėšos ugdymo procesui organizuoti ir valdyti. 

Bendrojo  ugdymo mokykloms (išskyrus  specialiojo  ugdymo mokyklas)  rekomenduojamas
pareigybių,  skirtų  ugdymo  procesui  organizuoti  ir  valdyti,  skaičius,  kai  mokykloje  pagal
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas mokosi:

1) iki 120 mokinių – ne mažiau kaip 1 pareigybė;
2) 121–200 mokinių – iki 2 pareigybių;
3) 201–600 mokinių – iki 3 pareigybių;
4) 601 ir daugiau – iki 4 pareigybių.
Rekomenduojama,  kad  pareigybių,  skirtų  ugdymo  procesui  organizuoti  ir  valdyti,  darbo

užmokesčio fondo ir  mokytojų (įskaitant klasių kuratoriaus  pareigybę)  darbo užmokesčio fondo
santykis sudarytų ne daugiau kaip 10 procentų.

Specialiosioms  mokykloms  rekomenduojamas  pareigybių,  skirtų  ugdymo  procesui
organizuoti  ir valdyti,  skaičius, kai mokykloje pagal ikimokyklinio,  priešmokyklinio ir  bendrojo
ugdymo programas mokosi:

1) iki 70 mokinių – iki 2 pareigybių;
2) 71 ir daugiau mokinių – iki 3 pareigybių.
Specialiojo ugdymo centrams, kurie pagal nuostatus teikia metodinę pagalbą, papildomai gali

būti skiriama 1 pareigybė.
Nevalstybinėms mokykloms lėšos ugdymo procesui organizuoti ir valdyti skiriamos, taikant

tuos pačius kriterijus kaip ir savivaldybių mokykloms, ir turi būti to paties dydžio kaip ir lėšos,
skiriamos atitinkamoms savivaldybių mokykloms.

KITOS NUOSTATOS 

      44.Darbuotojams,  kurių  darbo  užmokestis,  įsigaliojus  Lietuvos  Respublikos  valstybės  ir
savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui,  yra  mažesnis,  palyginti  su iki  šio
įstatymo įsigaliojimo buvusiu nustatytu darbo užmokesčiu, ne ilgiau kaip iki 2018 m. sausio 31 d.
mokamas iki 2016 m. gruodžio 31 d. jiems nustatytas darbo užmokestis (tarnybinis atlyginimas su
priedais).  Darbuotojams,  kurių  pareiginės  algos  pastovioji  dalis,  įsigaliojus  šiam įstatymui,  yra
mažesnė, palyginti su iki 2016 m. gruodžio 31 d. buvusiu nustatytu tarnybiniu atlyginimu, mokama
iki įstatymo įsigaliojimo nustatyto tarnybinio atlyginimo dydžio pareiginės algos pastovioji dalis
tol, kol jie eina tas pačias pareigas.

                                                                                          
______________________________________________________________

 

               



         Mažeikių dailės mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašo priedas Nr.7
                                                                                            PATVIRTINTA                                         

                                                                                 Mažeikių dailės mokyklos direktoriaus   
                                                                                2017 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-9

                                                                                         
MAŽEIKIŲ DAILĖS  MOKYKLOS 
(valstybės ar savivaldybės įstaigos pavadinimas)

_________________________________________________________________
(darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė)

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA

_____________ Nr. ________
(data)

Mažeikiai

I SKYRIUS
PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI

1. Pagrindiniai praėjusių kalendorinių metų veiklos rezultatai

Metinės užduotys (toliau
– užduotys)

Siektini
rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo
rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai,

laiko ir kiti rodikliai, kuriais
vadovaudamasis direktorius vertins,

ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

Pasiekti rezultatai
ir jų rodikliai

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2. Einamųjų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)

Užduotys
Siektini

rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai 
(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais

vadovaudamasis direktorius vertins, ar nustatytos užduotys yra
įvykdytos)

2.1.
2.2.  
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

3. Rizika,  kuriai  esant  nustatytos  užduotys  gali  būti  neįvykdytos  (aplinkybės,  kurios  gali
turėti neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti)
(pildoma kartu suderinus su darbuotoju)

3.1.
3.2.
3.3
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II. PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS VERTINIMAS

Užduočių įvykdymo aprašymas
Pažymimas atitinkamas

langelis
4.1. Darbuotojas įvykdė užduotis ir viršijo kai kuriuos sutartus 
vertinimo rodiklius Labai gerai ☐

4.2. Darbuotojas iš esmės įvykdė užduotis pagal sutartus vertinimo 
rodiklius Gerai ☐

4.3. Darbuotojas įvykdė tik kai kurias užduotis pagal sutartus 
vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐

4.4. Darbuotojas neįvykdė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐

5. Pasiūlymai, kaip darbuotojui tobulinti kvalifikaciją
(nurodoma, kokie mokymai  siūlomi darbuotojui)

5.1.
5.2.

III SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI

6. Vertinimo pagrindimas ir siūlymai: _________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

______________________________ _____________
______________________________
(vadovo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

_______________________________ _____________
_______________________________
(darbuotojo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku / nesutinku:
(ko nereikia, išbraukti)

_____________________________________         ____________                      _______________
(darbuotojų atstovavimą įgyvendinančio asmens pareigos)               (parašas)                                  (vardas ir pavardė)
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