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1.

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Kauno berniukq chorinio dainavimo mokykla "Varpelis" (toliau - Mokykla) darbuotojq darbo
apmokejimo sistema (toliau * sistema) reglamentuoja visq Mokyklos darbuotojq pareigybiq
lygius, pareigines algos pastoviosios dalies koeficientus, jq nustatymo kriterijus, pareiginds
algos kintamosios dalies nustatymo tvarkq ir s4lygas, darbuotojrtr kasmetines veiklos
vertinim4, priemokq, premijq ir materialiniq pa5alpq skyrimo tvarkq, mokejimq uZ. darbq
poilsio ir Svendiq dienomis, darbo uZmokesdio apskaidiavim4, esant nukrypimams nuo
normaliq darbo s4lygq, i3skaitas i5 darbo uZmokesdio, darbo uZmokesdio mokejim4, terminus,
apmokejim4 uZ kasmetines atostogas, darbo laiko apskait4.
Sios sistemos nuostatos parengtos vadovauj aftis 2017-01-17 LR Valstybes ir savivaldybiq
istaigq darbuotojq ir komisijq nariq darbo apmokejimo {statymu Nr. XIII-198 (suvestine
redakcija nuo 2021-09-01), LR darbo kodekso nuostatomis ir jas igyvendinandiais teises
aktais, LR Svietimo ministerijos rekomendacijomis, LR Vyriausybes 2018 m. liepos 11 d.
nutarimu Nr. 679 "Del mokymo le5q apskaidiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos
apra5o patvirtinimo", LR Svietimo ministro 2019 m. kovo 1 d. isakymo Nr. V-186 patvirtintu
apraSu.

II SKYRIUS
DARBUOTOJV PAREIGYBES

3. Mokyklos darbuotojq pareigybes yra keturiq lygiq:
3.1. A lygio - pareigybes, kurioms butinas neiemesnis kaip auk5tasis i5silavinimas;
3.2. 41 lygio - pareigybes, kurioms butinas ne Zemesnis kaip aukStasis universitetinis

i5silavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jarn prilygintu i5silavinimu;
3.3. A2 lygio - pareigybes, kurioms bltinas ne Zemesnis kaip auk5tasis universitetinis

i5silavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu i5silavinimu arba auk5tasis
koleginis i5silavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jamprilygintu i5silavinimu,
(taip pat mokytojr4 pareigybes).

3.4. B lygio - pareigybes, kurioms b[tinas ne Zemesnis kaip auk5tesnysis i5silavinimas, igytas iki
2009 metq ar specialusis vidurinis i5silavinimas, igytas iki 1995 metq.

3.5. C lygio - pareigybes, kurioms butinas ne Zemesnis kaip vidwinis i5iilavinimas ir (ar) igyta
profesine kvalifi kacij a;

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

4.Mokyklos darbuotojq pareigybes skirstomos i Sias grupes:
4.1. mokyklos vadovo pavaduotojai, kuriq pareigybes priskiriamos A lygiui, atsiZvelgiant i bfltin4

i5silavinim4 toms pareigoms eiti;
4.2. specialistai, kuriq pareigybes priskiriamos A arba B lygiui, atsiZvelgiant i b[tin4 i5silavinim4

toms pareigoms eiti; mokytojq pareigybes priskiriamos specialist\ A2lygio pareigybiq grupei;
4.3. kvalifikuoti darbuotojai, kuriq pareigybes priskiriamos C lygiui;
4.4. darbuotojai, kuriq pareigybes priskiriamos D lygiui (toliau - darbininkai).

2.



III SKYRIUS
DARBo uZnnornsrrs rR MATERTALTNES pn5u,pos

5. Mokyklos darbuotojq darbo uZmokesti sudaro:
5.1. pareigine alga (pastovioji ir kintamosios dalys arba (mokytojams bei D lygio darbuotojams)

tik pastovioji dalis);
5.1.1. pastovioji dalis (pareigines algos koeficientas), kuris priklauso nuo LR valstybes ir

savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo istatyme pareigybei keliamq reikalavimq,
taikomq atitinkamos pareigybes darbo apmokejimui, kitq svarbiq (detalizuotq) pareigines algos
pastoviosios dalies nustatymo kriterijq, tokiq kaip veiklos sudetingumas, darbo kriivis, atsakomybes
lygis, uZimamoms pareigoms svarbiq Zini4ir papildomq igfidZiq turejimas;

5.1.2. kintamoji dalis (procentas nuo nustatytos pareigines algos pastoviosios dalies koeficiento),
kuri priklauso nuo darbuotojo metines veiklos vertinimo rezultatt4.

5.2. priemokos;
5.3. premijos.
6. Darbuotojg valandinis atlygis arba menesine alga negali buti maZesni uL. Lietuvos

Respublikos Vyriausybes nustatytus minimahl valandini atlygi ir minimali4 menesing alg4.
7. Pareigines algos bazini dydi tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas.

PAREIGINES ALGOS PASTOVIOJI DALIS

8. Mokyklos darbuotojq, i5skyrus darbininkus, pareiginds algos pastovioji dalis nustatoma
pareigines algos koeficientais. Pareigines algos koeficiento vienetas yra lygus pareigines
algos bazinram dydZiui. Pareigines algos pastovioji dalis apskaidiuojama atitinkam4
pareigines algos koeficient4 dauginant i5 p.areigines algos bazinio dydLio.

9. Mokyklos darbuotojo pareigines algos pastoviosios dalies koeficient4 pagal darbo
apmokejimo sistemoje numatytus kriterijus ir koeficientq dydZius nustato mokyklos vadovas,
o mokyklos vadovo - savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija.

10. Mokyklos darbuotojo pareigin€s algos pastovioji dalis, nustatytapagalSio istatymo nuostatas
ir mokyklos darbo apmokejimo sistem4, sulygstama darbo sutarlyje.

ll.Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigines algos pastovioji dalis nustatoma pagal Darbo
apmokejimo fstatym4, atsiZvelgiant i pedagoginio ir vadybinio darbo stalq, mokiniq skaidiq,
veiklos sudetingum4, kvalifikacines kategorij as.

12. Pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas i5 naujo, pasikeitus ugdomq
mokiniq skaidiui, pedagoginio darbo stalui, veiklos sudetingumui.

13. Mokyklos direktoriaus pavaduotojo flkiui pareigines algos pastovioji dalis nustatoma pagal
DA istatymo 2 priedq, atsiZvelgiant I vadovaujamo ir profesinio darbo patirti.

14. Mokytojq pareigin€s algos pastovioji dalis nustatoma pagal Sio fstatymo 5 pried4,
atsiZvelgiant i pedagoginio darbo staL4, kvalifikacing kategorij4 ir veiklos sudetingum4.

15. Mokytojq kvalifikacinds kategorijos, atsiZvelgiant i mokytojq i5silavinimA ir jq turimq
kompetencijq, reikalingq profesinei veiklai, visum4o nustatomos Svietimo, mokslo ir sporto
ministro nustatyta tvarka.

16. Pareigybiq, kurias atliekant darbas laikomas pedagoginiu ir iskaitomgs i pedagoginio darbo
staLq, s4ra54 tvirtina Svietimo, mokslo ir sporto ministras.
Pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas i5 naqjo, pasikeitus pedagoginio
darb o staLui, kvalifi kacinei kate gorij ai, veiklo s sudetingumui.

17. Mokytojams, esant ldSoms, pareigines algos koeficientai gali buti didinami del veiklos
sudetingumo 5 -20 procentq:

17.LuL koncerting ir kDrybing veikl4;
17.2. iki 10 proc. grupiniq pamokq mokytojams;
17 .3 . 7 proc. mokytoj ams, vadovauj antiems metodinems gnrpems;
l7 .4. 5 proc. mokytojams dirbantiems su 8 klages mokiniais ir destantiems baigiamqjq egzaminq

dalykus (dirigavimas, fortepij onas, solfedZiJ, chorinis dainavimas);
17.5.7 proc. mokytojams, rengiantiems mokinius respublikiniams ir tarptautiniams konkursams.
18. Mokytojq darbo laik4 sudaro:



18.1. Kontaktines valandos, skiriamos formalqji Svietim4 papildandio ugdymo programoms

igyvendinti pagal ugdymo planuose numatytas valandas ir valandos ugdomajai veiklai planuoti,
pasiruo5ti pamokoms ir mokiniq mokymosi pasiekimams vertinti.

18.2. Valandos, susijusios su profesiniu tobuhljimu ir su veikla molqtklos bendruomenei.
18.3. Veiklq, susijusiq su profesiniu tobulejimu, apra(q tvirtina Svietimo, mokslo ir sporto

ministras.
18.4. Mokytojo, dirbandio pagal neformaliojo Svietimo programas, valandq skaidius per metus -

1512. IS jq kontaktines valandos ir valandos ugdomajai veiklai planuoti - 1010-1410 (per metus), o
valandos, susijusios su profesiniu tobulejimu ir veikla mokyklos bendruomenei - 102-502 (per metus).

19. Akompaniatoriq darbo laikas per savaitE yra 26 valandos, ii; ja 2a valandos skiriamos
tiesioginiam darbui su mokiniais, 2 valandos netiesioginiam darbui su mokiniais
(pamokoms, renginiams ir metodinei veiklai).

20. Akompaniatoriq pareigines algos koeficientas nustatomas atsiZvelgiant i kvalifikacing
kategorij4 ir darbo staLq.

PAREIGINES ALGOS KINTAMOJI DALIS

21. Mokytojams pareigines algos kintamoji dalis nenustatoma.
22.Mokyklos darbuotojams, kuriq pareigybes priskiriamos D lygiui, pareigines algos kintamoji

dalis nenustatoma.
23. Mokyklos darbuotojr4pareigin,ls algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praejusiq

metq veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines uiduotis, siektinus rezultatus ir
jq vertinimo rodiklius bei gebejimus atlikti pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas.
Konlredius pareigines algos kintamosios dalies procentinius dydZius pagal mokyklos darbo
apmokej imo sistem4 nustato mokyklos Direktorius.

24. Metines veilclos uiduotys, susijusios su darbuotojo funkcijomis, siektini rezultatai ir jq
vertinimo rodikliai mokyklos darbuotojui nustatomi kiekvienais metais iki sausio 31 d.. Jeigu,
priemus i pareigas darbuotojE, iki einamqjq kalendoriniq metq pabaigos lieka maLiau kaip 6
menesiai, jiems metines veiklos uZduotys, siektini rezultatai ir jq vertinimo rodikliai
einamiesiems kalendoriniams metams gali bDti nenustatomi. Metines veiklos uiduotis,
siektinus rezultatus ir jq vertinimo rodiklius nustato ir veiklos vertinim4 atlieka mokyklos
direktorius.

25. Mokyklos darbuotojq praejusiq metq veikla gali bflti vertinama:
25.1. labai gerai (nustatoma pareigines algos kintamosios dalies dydis ne maZesnis kaip 15

procentq pareigines algos pastoviosios dalies);
25,2. gerai (nustatoma pareigines algos kintamosios dalies dydis ne maZesnis kaip 5 procentai

pareigines algos pastoviosios dalies);
25.3. patenkinamai ( nenustatoma pareigines algos kintamoji dalis);
25.4. nepatenkinamai (su darbuotoju sudaromas rezultatq gerinimo planas, kurio vykdymas

vertinamas ne anksdiau kaip po 2 men. Rezultatq gerinimo plano vykdymo rezultatus ivertinus
nepatenkinamai, su darbuotoju gali bfiti nutraukiama darbo sutartis pagal Darbo kodekso 57
straipsnio 1 dalies 2 punkt4.).

PRIEMOKOS

26. Mokyklos darbuotojui, atsiZvelgiant i atliekamq funkcijq ar uZduodiq sudetingum4, mast4 ir
pobldi, gali btrti skiriamos Sios priemokos:

26.I. uL papildom4 darbo kruvf, kai yra padidejgs darbq mastas, atliekant pareigybes apra5yme
nustatytas funkcijas, bet nevir5ijama nustatyta darbo laiko trukme;

26.2. uL. papildomq funkcijq ar uZduodiq, nenustatytq pareigybes apra5yme ir suformuluotq ra5tu,
vykdym4;

26.3. uL darbq, esant nukrypimq nuo normaliq darbo s4lygrl. Sios priemokos gali siekti iki 30
procentq pareigines algos pastoviosios dalies dydZio ir gali bfiti skiriamos ne ilgiau kaip iki
kalendorinirl metq pabaigos.

2T.Prremoka skiriama Mokyklos direktoriaus isakymu. Pasikeitus aplinkybems, del kuriq



priemoka buvo skirta, Mokyklos direktoriaus isakymu priemokos dydis ir mokejimo
gali bfti pakeistas ar priemokos mokejimas i5 viso gali bfti nutrauktas.

28.U2 darbq poilsio ir Svendiq dienomis, nakties bei vir5valandini darb4, budejim4
nukrypimams nuo normalitl darbo s?lygrl, Mokyklos darbuotojams mokama
Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

terminas

ir esant
Lietuvos

PREMIJOS

29. Mokyklos darbuotojams ne daugiau kaip vien4 kar14 per metus gali bflti skiriamos premijos,
nevir5ijant istaigos darbo uZmokesdiui skirtq le5q:

29.1. atlikus vienkartines mokyklos veiklai ypad svarbias uZduotis;
29.2.labai gerai ivertinus mokyklos darbuotojo veikl4.
30. Premija negali b[ti skiriama darbuotojui, per paskutinius 12 menesiq padariusiam darbo

pareigq paLeidimq.
31.Premij4 skiria mokyklos direktorius savo isakymu, nevir5ijant Mokyklos darbuotojo

pareigines pastoviosios dalies dydZio, ivertinus Mokyklos turimas darbo uZmokesdio fondo
leSas.

MATERIALINES PASALPOS

32. Mokyklos darbuotojams, kuriq materialine bukle tapo sunki del jq padiq ligos artimqjq
giminaidiq, sutuoktinio, partnerio, sugyventinio, jo tevq, vaikq (ivaikiq), taip pat i5laikytiniq,
kuriq globejais ar rfipintojais istatymq nustatyta tvarka yra paskirti istaigos darbuotojai, ligos
ar mirties, stichines nelaimes ar turto netekimo, jeigu yra pateikti Siq darbuotojq ra5ytiniai
pra5ymai ir atitinkam4 aplinkybg patvirtinantys dokumentai, gali bfrti skiriama iki 2
minimaliq menesiniq algq dydZio materialine pa1alpa i5 biudZetinei istaigai skir"tq le5q.

33. Mirus mokyklos darbuotojui, jo Seimos nariams i5 mokyklai skirtq leSq gali bflti i5mokama iki
2 minimaliq menesiniq algq dydZio materialind pasalpa, jeigu pateiktas jo Seimos nariq
ra5ytinis pra5ymas ir mirties fakt4 patvirtinantys dokumentai.

34.Materialine pa5alpa skiriama mokyklos direktoriaus isakymu i5 Mokyklai skirtq le5r1.

IV SKYRIUS
DARBO APMOKEJIMO ORGANIZAVIMAS

35. Minimalus darbo uimokestis - maiiausiu, t.iOZiu-as atlygis, mokamas uZ nekvalifikuot4
darb4. Nekvalifikuotu darbu laikomas darbas, kuriam atlikti nekeliami jokie specialus
kvalifikaciniq ig[dZiq ar profesiniq gebej imrl reikalavimai.

36.Pareigybes, kurios mokykloje priskirtinos prie nekvalifikuotq darbq, yra Sios: valytojas,
budetojas.

DARBO LAIKO APSKAITA

37.Darbo uZmokestis i5mokamas darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, du kartus per
menesi, pervedant i jq asmenines s4skaitas pasirinktame banke. Ra5ti5ku praSymu darbo
uZmokestis gali b0ti mokamas ir vien4 kart4 per menesi.

38. Darbo uZmokestis yra apskaidiuojamas elektroninemis priemonemis (per personalo valdymo
informacing sistem4 ,,Personalas") pateikus suformuot4 ir Mokyklos direktoriaus pasira5yt4
laiko apskaitos Ziniara5ti B{ ,,Kauno biudZetiniq istaigq buhalterine apskaita" specialistui,
skaidiuojandiam darbuotojq darbo uZmokesti, vadovaujantis pasira5ytoje Kauno miesto
savivaldybes biudZetines istaigos centralizuoto buhalterines apskaitos tvarkymo sutartyje
nurodytais terminais, pagal kuri informapija (atsiskaitymo lapeliai) apie darbo uZmokesti
specialisto, atsakingo uL darbo uZmokesdid skaidiavim4, i5siundiama Mokyklos darbuotojams

i darbinius elektroninius pa5tus.



39. Darbuotojas, atsakingas uZ darbo laiko apskaitos Ziniara5diq pildym4, skiriamas Mokyklos
direktoriaus isakymu.

40. UZpildytus ir atsakingo asmens pasira5ytus darbo laiko apskaitos Ziniara5dius, tvirlina
Mokyklos direktorius.

41.IS darbo uZmokesdio yra daromos mokesdiq i5skaitos teises aktq nustatytatvarka. Siekiant
teisingai apskaidiuoti gyventojq pajamq mokesti, kiekvienas darbuotojas buhalterijai pateikia
laisvos formos pra5ymus ddl neapmokestinamqjq pajamq dydLio ir papildomo
neapmokestinamqjq pajamq dydliq taikymo bei kitus dokumentus, irodandius, kad bDtent Si

dydi priklauso taikyti (vaikq gimimo liudijimo kopijas, neigalumo paZymejimq kopijas,
pafimas apie Seimos sudeti ir kt.). Kitos i5skaitos i5 darbo uZmokesdio gali buti daromos tik
istatymo numatytais atvejais pagal vykdomuosius ra5tus.

42.Patvirtinti darbo laiko apskaitos LiniaraSdiai pateikiami BiudZetines istaigos ,,Kauno
biudZetiniq istaigq buhalterine apskaita" specialistui per tris darbo dienas menesiui
pasibaigus. Darbo laiko apskaitos Ziniara5tis yra pagrindas skaidiuoti darbuotojui priklausanti
darbo uZmokesti.

KASMETINIU ATOSTOGU APMOKEJIMAS

43. Kasmetiniq atostogq laiku darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo uZmokestis. Laikotarpis,
i5 kurio skaidiuojamas vidutinis darbo uZmokestis, yra 3 paskutiniai kalendoriniai menesiai,
einantys prie5 t4 mdnesi, uZ kuri (ar jo dali) mokamas vidutinis darbo uZmokestis.

44. Atostoginiai i5mokami ne veliau kaip paskuting darbo dien4 pries kasmetiniq atostogq
pradLiq. Atostoginiai uZ atostogq dali, vir5ijandi4 dvide5imt darbo dienq (dirbama penkias
darbo dienas per savaitg) trukmg, darbuotojui mokami atostogq metu darbo uZmokesdio
mokejimo tvarka ir terminais

45. AtleidLiant darbuotojq, kuris atleidimo dien4 turi nepanaudotq atostogq, uZ nepanaudotas
atostogas mokama kompensacij a.

46. Darbuotojams i5moketos premijos, priedai nera iprastine darbo uZmokesdio dalis, i5moketos
premijos nera itraukiamos apskaid.iuojant vidutini darbo uZmokesti. Skaidiuojant
kompensaciqui, nepanaudotas atostogas, premijos ir priedai - neiskaidiuojami.

4T.Yadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 35 straipsnio 7 dalimi, jeigu atlikdamas
susitarime del darbo funkcijq jungimo numatyt4 papildom4 darbo funkcija darbuotojas del to
igyja teisg naudotis Siame kodekse ar kitose darbo teises normose nustatytomis papildomomis
teisemis ar pareigomis (ilgesniu poilsio laiku, trumpesniu darbo laiku, atostogomis ir kita), jos
Siam darbuotojui taikomos tik tada, kai"atliekama papildoma funkcija, ir tik tiek, kiek ji
atliekama.

48. Darbuotojams, kurie toje padioje darbovieteje dirba pagal darbo sutarti ir susitarim4 del
papildomo darbo, pagal atliekamas funkcijas darbuotojui priklauso skirlingos trukmes
kasmetines atostogos.

49. Tuo atveju, jeigu pagal pagrindines pareigas darbuotojrii priklauso, pavyzdliu| 20 darbo
dienq kasmetiniq atostogq, o pagal susitarim4 del papildomo darbo - 40 darbo dienq atostogq,
darbuotojui suteikiamos kasmetines atostogos ilgesnes trukmes (40 darbo dienq), tadiau po 20
darbo dienq darbuotojas turi teisg griLti i pagrindines pareigas papildomose pareigose tgsiant
atostogas dar 20 darbo dienq). Vis delto, jeigu darbuotojui pagal pagrindines pareigas
priklauso ilgesnes trukmes atostogos (pavyzdLiui, pagrindines pareigos yra mokslo
darbuotojas, kurioms priklauso 40 darbo dienq kasmetiniq atostogq, o papildoma funkcija -
administratorius - 20 darbo dienq atostogq), darbuotojui suteikiama ilgesnes trukmes
kasmetines atostogos abiem pareigoms vienu metu.

ISSKAIToS IS DARBo UZMoKESEIo

50.I5skaitos gali buti daromos Siais atvejais: 
1

50.I. grqLirrti sumoms, permoketoms del skaidiavimo klaidq;
50.2. allyginti Lalai, kuri4 darbuotojas del savo kaltes padare darbdaviui;



50.3. i5ie5koti atostoginiams uZ suteiktas atostogas, vir5ijandias igyt4 teisg i visos trukmes ar
dalies kasmetines atostogas, darbo sutarti nutraukus darbuotojo iniciatyva be svarbiq prieZasdiq arba
del darbuotojo kaltes darbdavio iniciatyva;

50.4. iSieSkant nustatytas sumas pagal vykdomuosius dokumentus (vykdomieji ra5tai, i5duoti
teismo sprendimq, nuosprendZiq, nutarimq, nutardiq pagrindu, teismo isakymai, institucijq ir pareigunq
nutarimai, administraciniq. teises paZeidimq bylose, kiti institucijg ir pareig[nq sprendimai, kuriq
vykdym4 civilinio proceso tvarka nustato istatymai)

50.5. i5skaita padaroma ne veliau kaip per vien4 menesi nuo tos dienos, kuriq darbdavys suZinojo
ar galejo suZinoti apie atsiradusi i5skaitos pagrind4.

LIGOS ISMOKOS MOKEJIMAS

51. Ligos i5mokos skiriamos ir mokamos vadovaujantis Ligos ir motinystes socialinio draudimo
istatymu.

52.Ulpirmqsias dvi ligos dienas, sutampandias su darbuotojo darbo grafiku, darbdavys moka 80
procentq gavejo vidutinio darbo uZmokesdio, dydZio iSmok4.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

53. Siame Apra5e neaptuli darbo uZmokesdio ir kitq su darbo santykiais susijusiq i5mokq
mokejimo aspektai yra reglamentuojami Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir jo
igVvendinim4 reglamentuoj andiq poistatyminiq norminirl teises aktrl.

54. Sis Apra5as perZitrimas ir atnaujinamas .esant butinybei, tadiau ne rediau kaip vien4 kart4
metuose arba pasikeitus teises aktams.

55. Apie 5i ApraS4 yra informuota Mokyklos darbo taryba ir gautas jos pritarimas.
56. Visi Mokyklos darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys su Sia sistema yra supaZindinami

pasira5ytinai.


