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VEISIEJŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ
PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos (toliau – mokyklos) darbuotojų darbo
apmokėjimo sistema (toliau – sistema) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017-01-17 įstatymu Nr. XIII-198, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2017-06-21 nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso
įgyvendinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018-08-03 įsakymu Nr. V-689
„Dėl Rekomendacijų dėl mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir
neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas),
darbo krūvio sandaros patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-07-11 nutarimu Nr.
679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-10-11 nutarimu Nr. 814 ,,Dėl minimaliojo darbo
užmokesčio“, kuriais vadovaujantis darbuotojams mokoma 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, materialinės pašalpos.
2. Mokyklos 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, darbuotojų
pareigybių lygius ir grupes, taip pat kasmetinį veiklos vertinimą.
3. Kiekvienoje darbo sutartyje šalys sulygsta dėl: sutarties termino, pagrindinio ar
papildomo darbo, pareigybės pavadinimo, pareigybės lygio, taikomo pastoviosios pareiginės algos
dalies dydžio, darbo režimo ir darbo laiko normos, pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų ir
papildomų funkcijų vykdymo.
4. Darbo užmokestis apskaičiuojamas remiantis darbo sutartyje nustatytu darbo
užmokesčiu, darbo grafike nustatytu darbo laiko apskaitos žiniaraščiu. Mokyklos darbuotojų darbo

grafikus ir darbo laiko apskaitos žiniaraščius pildo direktoriaus įsakymu paskirti darbuotojai.
Darbo užmokestis mokamas darbuotojams pervedant į jų asmenines sąskaitas.

II SKYRIUS
PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMAS
5. Mokykloje darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma, atsižvelgiant į šiuos
kriterijus:
5.1. veiklos sudėtingumą;
5.2. darbo krūvį (intensyvumas neviršijant nustatyto darbo laiko);
5.3. atsakomybės lygį;
5.4. papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimą;
5.5. savarankiškumo lygį;
5.6. darbo funkcijų įvairovę.
6. Mokyklos darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal darbo apmokėjimo
sistemos 1 - 7 lenteles, vadovaujantis darbo apmokėjimo 5 punkte nustatytais kriterijais bei
atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant
laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos
ar specialybės darbas arba vykdytos pareigybės aprašyme nustatytoms analogiškos funkcijos.
Mokytojams darbo krūvis nustatomas kiekvieniems mokslo metams vadovaujantis šia sistema ir
vykdomų programų įgyvendinimo planu.
7. Darbuotojai profesinio darbo patirtį, įgytą kitose darbovietėse, įrodančius dokumentus turi
pateikti mokyklos personalo specialistui. Nepateikusiems patirtį įrodančių dokumentų, nustatant
algos pastoviosios dalies koeficientą, vertinama profesinė patirtis, įgyta mokykloje.
8. Naujai į mokyklą priimamam darbuotojui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies
koeficientas, nurodytas darbo apmokėjimo sistemos 1 – 7 lentelėse.
9. Mokykloje A ir B lygio specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas
nustatomas pagal šiuos kriterijus:
9.1. vykdomos tik pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos, o jų atlikimui nereikalingi
papildomi įgūdžiai, sprendimai savarankiškai nepriimami;
9.2. darbas, susijęs su informacijos teikimu valstybės ir savivaldybės institucijoms,
funkcijoms atlikti savarankiškai pasirenkamas būdas ar metodas, reikalingi papildomi įgūdžiai ir
specialios žinios ar informacinių sistemų ir (ar) darbo vietų priežiūra;
9.3. aukštas atsakomybės lygis, t. y. darbuotojo veikla nuolat susijusi su dokumentų rengimu,
aiškinimu ar išvadų teikimu, ar apskaitos tvarkymo arba atsiskaitymų kontrole, ar biudžeto
vykdymu ir finansinių ataskaitų sudarymu, ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų priemonių

planavimu, ar administravimu, ar pažeidimų kontrole, ar informacinių sistemų priežiūra ir apsauga.
10. C lygio kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas
nustatomas pagal šiuos kriterijus:
10.1. mažai sudėtingos užduotys, vykdomos tik pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos;
10.2. atliekama daugiau papildomų funkcijų, lyginant su kitais analogiškais funkcijas
atliekančiais kvalifikuotais darbuotojais.
11. D lygio darbuotojų (toliau – darbininkai) pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma
minimalios mėnesinės algos dydžio.
III SKYRIUS
PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES MOKĖJIMO TVARKA IR SĄLYGOS
12. Darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis, bet ne didesnė kaip 20 procentų pareiginės
algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip vieniems metams, gali būti nustatyta priėmimo į darbą
metu, atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius.
13. Darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių metų
veiklos vertinimo pagal darbuotojams nustatytas metines užduotis, pasiektus rezultatus ir jų
vertinimo rodiklius, išskyrus darbo apmokėjimo sistemos 11 punkte nustatytą atvejį.
14. Įvertinus darbuotojo praėjusių metų veiklą labai gerai, vieneriems metams gali būti
nustatomas pareiginės algos kintamosios dalies dydis – nuo 30 iki 50 procentų pareiginės algos
pastoviosios dalies, priklausomai nuo mokyklai skirtų asignavimų, ir gali būti skiriama premija.
15. Įvertinus darbuotojo praėjusių metų veiklą gerai, vieneriems metams gali būti nustatomas
pareiginės algos kintamosios dalies dydis – iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies,
priklausomai nuo mokyklai skirtų asignavimų.
16. Įvertinus darbuotojo praėjusių metų veiklą patenkinamai pareiginės algos kintamoji dalis
vienus metus neskiriama.
17. Darbuotojų pareiginės algos kintamoji dalis nustatoma mokyklos direktoriaus įsakymu.
18. Pedagogams ir darbininkams pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma.
IV SKYRIUS
DARBO UŽMOKESTIS , DIRBANTIEMS SUAUGUSIŲJŲ TĘSTINIO PROFESINIO
MOKYMO PROGRAMOSE

19. Darbo užmokestis profesijos mokytojams, dirbantiems suaugusiųjų tęstinio profesinio
mokymo programose, mokamas iš

kitų šaltinių pajamų ir

priskaitomas vadovaujantis šiais

kriterijais:
20.1. taikomas valandinis įkainis už faktiškai pravestas mokymo valandas, pateikus pravestų
pamokų suvestines, atsižvelgiant į gautas iš kitų šaltinių pajamas, į besimokančių asmenų skaičių;

20.2. vadovaujantis patvirtintais programų sąmatų straipsniais.
21. Darbo užmokestis kitiems darbuotojams iš kitų šaltinių pajamų priskaitomas pagal
patvirtintų sąmatų gaunamus asignavimus.

V SKYRIUS
PRIEMOKŲ, PREMIJŲ IR MATERIALINIŲ PAŠALPŲ MOKĖJIMAS

22. Mokyklos darbuotojams gali būti mokamos priemokos už papildomą darbo krūvį
atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, taip pat už papildomų pareigų ar užduočių,
nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą gali siekti iki 30 procentų
pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.
23. Priemokos, premijos bei materialinės pašalpos skiriamos mokyklos direktoriaus įsakymu,
esant tiesioginio vadovo arba paties asmens, kuriam prašoma skirti priemoką, premiją ar
materialinę pašalpą raštiškam motyvuotam prašymui. Prašyme nurodoma:
23.1. darbuotojo vardas, pavardė ir pareigos;
23.2. priežastis / pagrindas skirti priemoką, premiją ar materialinę pašalpą bei motyvai,
įrodymai, patvirtinantys atitinkamas aplinkybes;
23.3. siūlomas priemokos skyrimo terminas, kuris nustatomas atsižvelgiant į veiklos, už kurią
prašoma mokėti priemoką, pobūdį.
24. Premijos, atlikus vienkartines ypač svarbias mokyklos veiklai užduotis ir (arba) įvertinus
darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą labai gerai, gali būti skiriamos ne daugiau kaip vieną
kartą per metus (viena premija gali būti skiriama atlikus vienkartines ypač svarbias užduotis ir
viena premija – įvertinus labai gerai darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą), priklausomai
nuo mokyklai skirtų asignavimų.
25. Tiesioginis vadovas gali siūlyti skirti premiją papildomai prie kintamosios dalies, skirti
tik premiją arba tik nustatyti darbuotojui kintamąją dalį. Premija negali būti skiriama darbuotojui,
kuriam per paskutinius 12 mėnesių buvo paskirta drausminė nuobauda.
26. 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, stichinės nelaimės ar
turto netekimo, jeigu yra darbuotojo rašytinis prašymas ir pateikti atitinkamą aplinkybę
patvirtinantys dokumentai, gali būti skiriama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė
pašalpa iš mokyklai skirtų lėšų. Visais 24 punkte nurodytais atvejais materialinė pašalpa gali būti
skiriama ne dažniau kaip vieną kartą per kalendorinius metus.

27. Mirus darbuotojui, jo vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams) iš mokyklai skirtų lėšų
išmokama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa, jeigu yra jo šeimos narių
rašytinis prašymas ir pateikti mirties faktą patvirtinantys dokumentai.
28. Priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų
pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Priemokos negali būti mokamos ilgiau kaip vienerius
metus nuo jų paskyrimo
28. Priemokos, premijos, materialinės pašalpos, skiriamos tik esant finansinėms mokyklos
galimybėms, neviršijant mokyklos nustatytų darbo užmokesčio fondo lėšų.

VI SKYRIUS
PAPILDOMAS DARBAS IR JO APMOKĖJIMAS
29. Susitarimas dėl papildomo darbo laikomas darbo sutarties dalimi.
30. Papildomas darbas gali būti:
30.1. Atliekamas kitu laiku nei pagrindinis darbas – susitarimas dėl darbo funkcijų jungimo.
30.2. Atliekamas tuo pačiu metu kaip ir pagrindinė darbo funkcija – susitarimas dėl darbo
funkcijų gretinimo.
30.3. Susitariamas dėl projektinio darbo.
31. Vykdant susitarimus dėl papildomo darbo, negali būti pažeisti maksimaliojo darbo ir
minimaliojo poilsio laiko reikalavimai.
32. Susitarime dėl papildomo darbo turi būti nurodyta: pareigybė arba atliekama funkcija,
kuriuo metu bus atliekamas darbas (terminas), darbo apimtis darbo valandomis, - darbo užmokestis
ar priemoka už papildomą darbą bei kita papildoma informacija pagal poreikį.
33. Susitarimas dėl papildomo darbo pasibaigia suėjus nustatytam terminui. Susitarimą dėl
papildomo darbo viena darbo sutarties šalis gali nutraukti, įspėjusi raštu kitą darbo sutarties šalį
prieš penkias darbo dienas. Susitarimas dėl papildomo darbo taip pat pasibaigia, nutrūkus
pagrindinės darbo funkcijos darbo sutarčiai, nebent darbo sutarties šalys susitaria kitaip.
34. Kai darbuotojas dirba pagrindinį darbą ir papildomą darbą – gali būti dirbama pagal
skirtingus pareigybių aprašus, todėl darbo užmokesčio nustatymo kriterijai ir pareigybių lygiai gali
būti skirtingi.

VII SKYRIUS
APMOKĖJIMAS DARBUOTOJAMS LIGOS ATVEJU

35. Ligos pašalpą už pirmąsias dvi kalendorines nedarbingumo dienas moka mokykla.
Mokama pašalpa negali būti didesnė negu 80 procentų darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio,
apskaičiuoto Vyriausybės nustatyta tvarka.
36. Pagrindas skirti ligos pašalpą yra nedarbingumo pažymėjimas.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
37. Darbo užmokestis mokyklos darbuotojams mokamas du kartus per mėnesį pervedant į
vieną asmeninę sąskaitą jų prašymu pasirinktame banke: iki 30 procentų nustatyto darbo
užmokesčio išmokamas iki einamojo mėnesio 25 dienos, likusi darbo užmokesčio dalis – iki
sekančio mėnesio 10 dienos. Darbo užmokestis už einamųjų metų gruodžio mėnesį išmokamas ne
vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos.
38. Darbuotojo raštišku prašymu darbo užmokestis mokamas vieną kartą per mėnesį iki
sekančio mėnesio 10 dienos.
37. Siekiant teisingai paskaičiuoti gyventojų pajamų mokestį, kiekvienas darbuotojas
vyriausiam buhalteriui pateikia laisvos formos prašymus, kokio dydžio pagrindinį ir papildomą
pajamų neapmokestinamąjį dydį taikyti bei kitus dokumentus, įrodančius, jog būtent šį dydį
priklauso taikyti (vaikų gimimo liudijimų kopijas, invalidumo pažymėjimų kopijas, pažymas apie
šeimos sudėtį, apie tai, kad vaikai mokosi mokyklose ir kt.). Jei darbuotojo pareiginis darbo
užmokestis siekia arba viršija vieną tūkstantį eurų, prašymo dėl NPD teikti nereikia.

Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos
darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos
1 lentelė

MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES
KOEFICIENTAI
Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)
pedagoginio darbo stažas (metais)

Mokinių skaičius
iki 10 metų

nuo daugiau kaip 10 iki 15

daugiau kaip 15

8,0–11,74

8,46–11,8

8,8–11,81

201–600

2 lentelė
MOKYKLŲ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ UGDYMUI PAREIGINĖS
ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI
Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)
pedagoginio darbo stažas (metais)

Mokinių skaičius
iki 10
iki 500

nuo daugiau kaip 10

5,76–10,44

iki 15
5,97–10,46

daugiau kaip 15
6,15–10,48

3 lentelė
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO INFRASTRUKTŪRAIPAREIGINĖS ALGOS
PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI
Įstaigos grupė
II
nuo 50 iki 200
pareigybių

Vadovaujamojo
darbo patirtis
(metais)
Iki 5
5-10
daugiau kaip 10

Pastoviosios dalies koeficientai
(pareiginės algos baziniais
dydžiais)
4,16-11,16
4,23-11,34
4,32-11,52

4 lentelė
PADALINIŲ VADOVŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES
KOEFICIENTAI
Vadovaujamo
darbo
patirtis
(metais)
iki 5
5–10
daugiau
kaip10

Pareigybės lygis
A
B
profesinio darbo patirtis (metais)
profesinio darbo patirtis (metais)
daugiau
daugiau
iki 5
5–10
iki 5
5–10
kaip 10
kaip 10
3,41–9,5
3,52–9,7
3,61–10,2
3,31–8,88 3,41–9,05
3,52–9,23
3,52-9,55
3,61–9,9
3,71–10,6
3,41–9,05 3,52–9,23
3,61–9,41
3,61–9,6

3,71–10,1

3,81–11,0

3,52–9,23

3,61-9,41

3,71–9,59

5 lentelė
MOKYKLOS A IR B LYGIO SPECIALISTŲPAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS
DALIES KOEFICIENTAI

Pareigybės
lygis
A lygis
B lygis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)
profesinio darbo patirtis (metais)
nuo daugiau kaip nuo daugiau kaip
iki 2
daugiau kaip 10
2 iki 5
5 iki 10
3,17–7,6
3,22–8,5
3,31–9,5
3,41–10,5
3,15–7,3
3,19–7,4
3,26–7,6
3,32–8,0

6 lentelė
MOKYTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOJI DALIES KOEFICIENTAI
Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais
dydžiais)
pedagoginio darbo stažas (metais)
Kvalifikacinė
kategorija
iki 2

nuo
daugiau
kaip
2 iki 5

nuo
daugiau
kaip
5 iki 10

nuo
nuo daugiau
daugiau
kaip
kaip 15 iki
10 iki 15
20

nuo daugiau
daugiau
kaip
kaip 25
20 iki 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
6,9−
6, 91

6,91−
6,92

6,92−
6,95

6,95−
6,97

6,97−
7,0

7,0−
7,05

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
metodininkas

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

Mokytojas
Vyresnysis
mokytojas

6,89−
6,9

7 lentelė
DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOS DALIES KOEFICIENTAI

Pareigybės
lygis

C lygis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės
algos baziniais dydžiais)
profesinio darbo patirtis (metais)
nuo
nuo
daugiau
daugiau
daugiau
iki 2
kaip 2
kaip 5 iki
kaip 10
iki 5
10
3,12–5,3 3,14–5,4
3,16–5,6
3,18–7,0

