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MAZEIKIU POLITECHNIKOS MOKYKLOS
DARBO APMOKEJIMO TVARKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. MaZeikiq politechnikos mokykla (toliau - Mokykla) darbuotojq darbo apmokejimo

tvarka (toliau - Tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq

darbuotojq darbo apmokejimo 2017-01-17 lstatymu Nr. XIII-198 (5 priedo pakeitimu 2018 m. gruodZio

20 d.,Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2017-0 6-21 nutarimu Nr. 496 ,,Del Lietuvos Respublikos darbo

kodekso igyvendinimo", Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2018-08-03 isakymu Nr' V-

6g9 ,,Del Rekomendacijq del mokyojq, dirbandiq pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir

neformaliojo Svietimo programas (iSskyrus ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programas), darbo

krflvio sandaros patvirtinimo", Lietuvos Resprfulikos Vyriausybes 2010 m. geguZes 26 d" trutarimu Nr'

5gg ..Del Vielqf q istaigq" kuriq savininke y"ra valstl.'be arbtr kai valstybe turi daugum4 balsil visuotiniame

dalininkq susiripkime, \,adovq, jr1 pavariuotoiq ir v.vriausiqjq buhalteriq darbo apmokeiimo" Lietuvos

Respublikos vyriausybes 2018-07-11 nutarimuNr. 679,,DeIMokymo le5q apskaidiavimo, paskirstymo ir

panaudojimo tvarkos apraso patvirtinimo", Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2017-10-11 nutarimu Nr'

g14 ,,Del minimaliojo darbo uZmokesdio", kuriais vadovaujantis darbuotojams mokoma pareigine alga

(menesine alga - pastovioji ir kintamoji dalys arba tik pastovioji dalis), priemokos, mokejimas uZ darb4

poilsio ir Svendiq dienomis, nakties bei virSvalandini darb4, budejim4 ir esant nukrypimams nuo normaliq

darbo s4lygq, premijos, materialines pa5alpos.

2.Mokyklos darbuotojq darbas apmokamas taikant pareigines algos koeficientus, kuriq

pagrindu imamas Lietuvos Respublikos Vyriausybes patvirtintas pareigines algos bazinis dydis,

igyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybes, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos

dokumentq nuostatas, diferencijuojant pagal darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis (toliau -
darbuotojai), darbo apmokejimo s4lygas ir dydZius, materialines pa5alpas, darbuotojq pareigybiq lygius ir

grupes, taip pat kasmetini veiklos vertinim4.

3. Tvarkoje vartojamos pagrindines s4vokos:

mokytojas - asmuo, ugdantis mokinius pagal formaliojo arba neformaliojo Svietimo

programas;



pedagogas - asmuo, igrjEs auk5t4ii (aukStesniji, igyte iki 2009 metq, arba specialqji

vidurini, igyta iki 1995 metq) issilavinim4 ir pedagogo kvalifikacii4;

sud6tingas darbas - darbas su vaikais, kurie turi specialius poreikius arba nurodytas LR
valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo istatymo Nr. XIII-198 5 priede;

darbo uimokestis - visos darbuotojo pajamos, gaunamos tZ darb4, atliekam4 pagal
pasira5l't4 darbo sutarti su Mokykla: darbuotojo pareigine alga (pastovioji dalis ir kintamoji dalis),

priemokos ir premijos. Darbo uZmokestis mokamas darbuotojams, einantiems pareigas pagal direktoriaus
patvirtint4 pareigybiq s4ra54, taip pat uZ darb4 vystomuosiuose projektuose ir uZ papildomas funkcijas
(eigu pagal pareigybiq sEraS4 nera patvirtinto koeficiento, atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos
Respublikos Vyriausybes patvirtint4 minimalq menesini ar valandin! darbo uZmokesti;

pareigind alga - pagal LR valstybes ir savivaldybir+ lstaigq darbuotojq darbo apmokejimo

istatl, nu Nr. XIII-198 patvirtintus koeficientq dydZius [staigos direktoriaus nustatyta darbo uZmokesdio

pastovioji dalis, mokama darbuotojui uZ darb4 pagal darbo sutarti ir kintamoji dalis, kuri nustatoma pagal

praejusiq metq veiklos vertinimE arba priemimo i darb4 metu, atsiZvelgiant ! darbuotojo profesin! darbo

staiE, profesing kvalifikacij4 ir jam keliamus uZdavinius;

priemoka - darbo uZmokesdio sudedamoji dalis, darbuotojui mokama uZ papildom4 darbo

kruvi, kai yra padidejgs darbq mastas atliekant pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas nevir5ijant

nustatltos darbo laiko trukmds, uZ pavadavim4 gretinimo bldu, uZ papildomq pareigq ar uZduodiq,

nenustatytq pareigybes apraSyme ir suformuluotq ra5tu, vykdymE;

ne visas darbo laikas (ne visa darbo diena arba savaite) apmokamas proporcingai dirbtam

laikui.

valandos ikainio apskaiiiavimas: koeficientas x i5 pragyvenimo lygio = menesinis

atlyginimas : i5 metq vidutinio valandq skaidiaus : valandos ikainis.
4- Kiekvienoje darbo sutartyje Salys sulygsta del: sutarties termino, pagrindinio ar

papildomo darbo, pareigybes pavadinimo, pareigybes lygio, taikomo pastoviosios pareigines algos dalies

dydZio, darbo reZimo ir darbo laiko normos, pareigybes aprasyme nustatytq funkcijq ir papildomq

funkcijq vykdymo.

5. Darbo uZmokestis apskaidiuojamas remiantis darbo sutartyje nustatltu darbo uZmokesdiu,

darbo grafike nustatytu darbo laiko apskaitos Ziniara5diu. Mokyklos darbuotojq darbo grafikus ir darbo

laiko apskaitos Ziniara5dius pildo direktoriaus isakymu paskirti darbuotojai. Darbo uZmokestis mokamas

darbuotojams pervedant i jq asmenines s4skaitas.

II SKYRIUS
PAREIGYBIU LYGIAI

6. Mokyklos darbuotojq pareigybes yra keturiq lygiq:



1) A lygio - pareigybds, kurioms bltinas ne Zemesnis kaip aukStasis issilavinimas:
a) A1 lygio - pareigybes, kurioms bltinas ne Zemesnis kaip auk5tasis universitetinis

i5silavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu i5silavinimu;

b) A2 lygio - pareigybes, kurioms butinas ne Zemesnis kaip aukstasis universitetinis
iSsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu issilavinimu arba aukStasis koleginis
issilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu i5silavinimu, taip pat
mokytojq, baleto artistq ir Sokejq bei kilnojamqfq kultfrros vertybiq restauratoriq pareigybes;

2) B lygio - pareigybes, kurioms butinas ne Zemesnis kaip aukstesnysis ilsilavinimas,
igytas iki 2009 metq, ar specialusis vidurinis iSsilavinimas, igytas iki 1995 metq;

3) C lygio - pareigybds, kurioms butinas ne Zemesnis kaip vidurinis issilavinimas ir (ar)

igyta profesine kvalifi kacij a;

a) D lygio - pareigybes, kurioms netaikomi i5silavinimo ar profesines kvalifikacijos
reikalavimai.

7. Pareigybes skirstomos i grupes:

l) Mokyklos vadovas (pareigybes lygis Al arba A2);

2) vadovo pavaduotojas ugdymui (pareigybes lygis A1 arba A2);
3) administracijos, struktDriniq padaliniq vadovai ir jq pavaduotojai (pareigybes lygis Al arba

A2);

4) kiti vadovo pavaduotojai (pareigybes lygis Al arba A2);

5) pedagogai (pareigybes lygis A2);

6) specialistai (pareigybes lygis ,{2 arba B);

7) kvalifikuoti darbuotojai (pareigybes lygis C);

8) darbininkai (pareigybes lygis D).

III SKYRIUS
PAREIGYBIU GRUPES

8. Mokyklos direktorius tvirtina Mokyklos darbuotojq pareigybiq s4raSus, naudodamasis

Lietuvos Respublikos flkio ministro patvirtintu Lietuvos profesijq klasifikatoriaus kodu ir pritaikydamas
profesijos pavadinim4 konkrediai pareigybei ivardyti.

9. Mokyklos direktorius tvirtina Mokyklos darbuotojq pareigybiq apraSymus, o Mokyklos
direktoriaus pareigybes apra5ymq tvirtina i pareigas priimanti savininko teises ir pareigas igyvendinanti
institucija.

10. Darbuotojo pareigybes apra5yme turi buti nurodya:

1) pareigybes grupe;

2) par eigybe s pavadinimas ;



3) pareigybes lygis;

4) specialts reikalavimai, keliami sias pareigas einandiam
profesine darbo patirtis, profesine kvalifi kacij a) ;

darbuotojui (iSsilavinimas,

5) pareigybei priskirtos fu nkcij os, pavaldumas.

1 1' Mokyklos darbuotojq pareigybes skirstomos pagal Sias pareigybiq grupes:
- Direktorius;

- Direktoriaus pavaduotojai;

- Strukt[riniq padaliniq vadovai;

- pedagogai;

- Kiti specialistai;

- Kvalifikuoti darbuotojai;

- Darbininkai.

Prie vadovaujandiq darbuotojq priskiriami vadovo pavaduotojai ir struktrriniq padaliniq
vadovai.

IV SKYRIUS
DARBO UZVTOXNStTO PRISKAITYMAS IR ISMOKEJIMAS

12. pedagogo darbo uZmokesti sudaro:

1) Pareigine alga (pastovioji dalis). Pareigines algos pastovioji dalis sulygstama darbo
sutartyje pagal LR valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo istatymo nuostatas.
Pareigines algos kintamoj i dalis nenustatoma.

2) Priemokos' Priemokos uZ papildom4 darbo krtivi, kai yra padidejgs darbq mastas
atliekant pareigybes aprasyme nustatytas funkcijas nevirsijant nustatytos darbo laiko trukmds, ar uZ
papildomrl pareigq ar uzduodiq, nenustatytq pareigybes aprasyme ir suformuluotq rastu, vykdym4 gali
siekti iki 30 procentq pareigines algos pastoviosios dalies dydZio.

3) Mokejimas uZ darb4 poilsio ir Svendiq dienomis, nakties bei virsvalandini darbq ir esant
nuokrypiams nuo nornaliq darbo sqlygq mokama LR darbo kodekso nustatyta tvarka.

4) Premijos' Pedagogams ne daugiau kaip vien4 kart4 per metus gali blti skiriamos premijos,
atlikus vienkartines ypad svarbias [staigos veiklai uZduotis. Premijos negali virsyti darbuotojui nustatytos
pareigines algos pastoviosios dalies dydZio. Jos skiriamos nevirsijant Mokyklos darbo uZmokesdiui skirtq
leSq.

13. Kitq darbuotojq darbo uZmokesti sudaro:

1) Pareigine alga (pastovioji dalis irlar kintamojo dalis). pareigines algos pastovioji dalis
sulygstama darbo sutartyje pagal LR valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo
istatymo nuostatas. Pareigines algos kintamoji dalis nustatoma l2 menesiq.



2) Priemokos. Priemokos uZ papildom4 darbo kr[vi, kai yra padidejgs darbq mastas
atliekant pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas nevirsijant nustatytos darbo laiko trukmes, ar uZ
papildomq pareigq ar uZduodiq, nenustatytq pareigybes aprasyme ir suformuluotq rastu, vykdymq gali
siekti iki 30 procentq pareigines algos pastoviosios dalies dydzio.

3) Mokejimas uZ darb4 poilsio ir Svendiq dienomis, nakties bei virsvalandini darbqir esant
nuokrypiams nuo nofinaliq darbo s4lygq mokama LR darbo kodekso nustatyta tvarka.

4) Premijos. Darbuotojams ne daugiau kaip vien4 kart4 per metus gali biiti skiriamos
premijos, atlikus vienkartines ypad svarbias Mokyklos veiklai uZduotis ir uZ vertinim* ,,labai gerai...
Premijos negali virs1'ti darbuotojui nustatytos pareigines algos pastoviosios dalies dydZio. Jos skiriamos
nevir5ijant Mokyklai darbo uZmokesdiui skirtq le5q.

V SKYRIUS
PAREIGINES ALGOS NUSTATYMAS

14. Profesinio mokymo pedagogui pareigines algos pastovioji
valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotoiq darbo apmokejimo istatymo
pedagoginio darbo stazq, kvalifikacing kategorii4 ir veiklos sudetingum4.

Mokytojq pareigines algos pastovioji dalis nustatoma:

Jeigu mok}'tojo veiklos sudetingumas yra laikino pobiidZio, nustatyt4 laikotarpi
pareigines algos mokama priemoka.

Jeigu mokytojo veiklos sudetingumas yra nuolatinio pobfrdZio, darbo laikotarpiu nustatyta
dalimi yra didinamas pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas.

dalis nustatoma pagal LR

5 pried4, atsiZvelgiant i

prie

Kvalifikacine

kategoriia

Pasto'iosi.s dalies koef'rcierrtai 6ru.
pedagogink,,lu.

iki ?

tluo

dau-giau

kaip

2ikis

nuo

daugiau

kaip

5 iki i0

nuo daugiau

kaip
10 iki rs

l]uo

daugiau

kaip l5 iki
20

nuo daugiau

kaip
2() iki2s

daugiau

kaip25

Nesuteiktos kval ifi kacines kategor:ij r:rs
Mokytojas 6,42 6.44 6.5 6,62 6.82 6,85 6,89

Sute iktos kvalilikacinds kategorij os

iVlokyto^ias 6"9 6, 9l 6.92 6"95 6,97 7,4 7.05
Vvresnysis

rnokl.to.ias 7,06 7,08 7.t2 7"4 7,44 7,47

Mokytojas
metoclininkas 7.54 7.68 7,92 7.9{t 8,0

IV{okyto"ias

ekspeftas 8,58 8,72 8.94 8,98 9,42



Pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai det veiklos sudetingumo didinami 3-15
procentq:

- kai klaseje ugdomi 2 ir daugiau mokiniq, del igimtq ar igytq sutrikimq turindiq vidutinius
specialiuosius ugdymosi poreikius, ir (arba) I ir daugiau mokiniq, del lgimtq ar igytq sutrikimq turindiq
dideliq ar labai dideliq specialiqjq ugdymosi poreikiq;

- kai yra mokiniai uZsieniediai ar Lietuvos Respublikos piliediai, atvykusieji gyventi !
Lietuvos Respublik4, nemokantys valstybines kalbos, dvejus metus nuo mokinio mokymosi pradZios

Lietuvos Respublikoje pagal profesinio mokymo programg.

Jeigu mokytojo veikla atitinka du ir daugiau nustatytq kriterijq, jo pareigines algos
pastoviosios dalies koeficientas gali bfti didinamas ne daugiau kaip 25 procentais.

Psichologq asistentq, psichologq, socialiniq pedagogq pareigines algos pastovioji dalis
nustatoma:

Pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai del veiklos sudetingumo didinami iki 20

procentq socialiniams pedagogams, psichologo asistentams, psichologams pagal direktoriaus nustatytus

kriterijus.

Mokyklos vadovo pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai:

Pareirybe

Pastoviosios dalies koefi cientai
(pareigines algos baziniais dydZiais)
pedagoginio darbo staZas (metais)

iki 3
nuo daugiau

kaip 3 iki 10

nuo daugiau

kaip 10 iki 15
daugiau kaip t5

Psichologo asistentas

:iktos kvalifi kacines kategoriW
4,3438 I- 4584,67

Pedagogin

iki l0

o darbo staZas (metais)

uip ro i[i is I dausiau kaiP 15

4,164,25 4,214,3
4,824,95

Suteiktos kvalifi kacines kategorij os
Socialinis pedagogas 4,824,97 4,94,96 I 5,07-5,13
Vyresnysis socialinis pedagogas 5,4 -5,55 5,45-5,61 5,64-5,83
Socialinis pedagogas metodininkas 5,95-6,14 6,1-6,29 6,26-6,49
Socialinis pedagogas ekspertas 6,714,93 6,91-7,13 7,07-7,29

Koefi,cientai(.[,ietuvosRespublikosr,aIst}'bei@
pareiglnq ir valstybes tarnautojq pareigines algos (atlyginimo) baziniais

dydiiais)
t 13.3 - 14,5
Ii 11.9 - 13,3
iII 10.5 -- 1 1,9
IV 8.9 -" 10,5

V 7,3 .. g,g



Mokiniq skaidius

Pastoviosios dalies koeficientai (pareigines algos bazinitis dydzi"ais)

pedagoginio darbo staZas (metais)

iki 10
nuo daugiau kaip 10

iki ls daugiau kaip 15

iki s00 5,76-10,44 5,97-10,46 6,15-10,48
501 ir daugiau 7,16-10,5 7,45-10,65 7,66-10,9

Mokykhl vadovq pavaduotojrl ugdymui pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai:

Pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai del veiklos sudetingumo didinami 5-10
procentq:

- uZ mokiniq, turindiq specialiqjq ugdymosi poreikiq, ugdymo orgaruzavimq jeigu mokoma l0
ir daugiau mokiniq, del igimtq ar igytr+ sutrikimq turindiq dideliq ar labai dideliq specialiqjq ugdymosi

poreikiq;

- jeigu mokykloje ugdoma (mokoma) 10 ar daugiau uZsieniediq ar Lietuvos Respublikos

piliediq, atvykusiq gyventi i Lietuvos Respublik4, nemokandiq valstybines kalbos, dvejus metus nuo

mokinio mokymosi pradZios Lietuvos Respublikoj e;

Iki 20 procentq pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai del veiklos sudetingumo

didinami mokyklq vadovams pagal savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos nustatytus

kriterijus.

Pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai del veiklos sudetingumo didinami iki 20

procentq pagal direktoriaus nustatytus kriterij us.

Jeigu Mokyklos vadovo ar jo pavaduotojo ugdymui veikla atitinka du ir daugiau nustatytq

kriterijq, jo pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip25 procentais.

Mokyklos vadovo ir vadovq pavaduotojq ugdymui pareigines algos pastoviosios dalies

koeficientai nustatomi atsiZvelgiant I mokiniq skaidiq einamqjq metq rugsejo 1 dien4, Bendrabudiuose

gyvenantys mokiniai i bendr4 mokiniq skaidiq iskaidiuojami taikant koeficient4 1,5. Vidutinis metinis

mokiniq skaidius apskaidiuojamas sudejus praejusiq mokslo metq kiekvieno menesio vidutini mokiniq

skaidiq ir Siq sum4 padalijus i5 to laikotarpio menesiq, kuriais buvo mokiniq, skaidiaus. Vidutinis

menesinis mokiniq skaidius apskaidiuojamas sudejus kiekvien4 dien4 buvusiq mokiniq skaidiq ir Si

bendr4 skaidiq padalijus i5 menesio dienq, kuriomis buvo mokiniq, skaidiaus. I mokiniq skaidiq iskaitomi
tik tie mokiniai, kurie buvo mokomi.

Ugdym4 organizuojaniiq skyrig vedEjq pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai:
Pedagoginio darbo staZas

(metais)
Pastoviosios dalies koeficientai (pareigines algos baziniais dydZiais)

iki t0 4,85-9,69
10-15 5,09-9,72
daugiaukaip 15 5,35-8,99



Pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai del veiklos sudetingumo didinami 5-10
procentq:

- vedejams, atsakingiems uZ mokiniq, turindiq specialiqjq ugdymosi poreikiq, ugdymo

otganizavim4, arbajeigu skyriuje mokoma 5 ir daugiau mokiniq, del igimtq ar igyttt sutrikimq turindiq

dideliq ar labai dideliq specialiqjq ugdymosi poreikiq;

- vedejams, jeigu skyriuje mokoma 5 ar daugiau uZsieniediq ar Lietuvos Respublikos

piliediq, atvykusiq gyventi i Lietuvos Respublik4, nemokandiq valstybines kalbos, dvejus metus nuo

mokinio mokymo programas pradZios Lietuvos Respublikoj e;

Pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai del veiklos sudetingumo gali bfti didinami

iki 20 procentq ugdym4 organizuojandiq skyriq vedejams pagal kitus direktoriaus nustatytus kriterijus.

Jeigu mokyklq ugdym4 organizuojandiq skyriq vedejq veikla atitinka du ir daugiau kriterijq,
jq pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 procentais.

Direktoriaus pavaduotojo infrastrukttirai minesines algos pastoviosios dalies ir
liintamosios dalies ctydiiai, l0-20 procentq maZesni ui viesosi<ts istaigos vaclov6 nrenesines algos dycli.

vyr. buhalterio pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai:

Administracijos ir struktiiriniq padaliniq vadovq pareigines algos pastoviosios dalies
koeficientai:

Vadilvirujarno

l]arbo patirtis

(metais)

Pareigyhes lygis
profesinio darbo patirtis (metais) prottsinio clarbo patirtis (metais)

rki ] 5-10 Daugiau

kaip 10

Iki 5 5-10 Daugiau kaip
l0

tki 5 3,4-9,? 3,49-8,33 3,6-10,0 3,3q-8,0 3,45-8,15 3,49-9,3
5-t 0 3,4!)-8,:i3 3,6-8,49 3,7-10,4 3,45-9,15 3,49-8,3 3,6-8,46

Daugiau kaip

10

3,6-9,49 3,7-8,65 3,8-10,8 3,49-8,3 3,6-9,47 3,7-8,6

Vadovaujamo

darbo

patirtis
(metais)

Pareigybes lygis
A2 B

profesinio darbo patirtis (metais) profesinio darbo patirtis (metais)

iki 5 5-10
daugiau kaip

l0
rkr 5 5-r0 daugiau kaip l0

iki s 3.6 9,5 3,7"..-9,7 3.8 r 0.2 3,4-5"*g,gg 3.6-9,05 3,7-"..9,23
5-10 3,7*9,55 3.8-9"9 3,9*10,6 3.6*9,05 3,7-9,23 3.8-9.4 r

da*giiru kaip lt) 3,8-_9,6 3,9- I 0,I 4,0*t 1.0 3"7-9,23 3.8-q,41 3,9-9,59



Pareigybes lygis

Pastoviosios dalies koeficientai lpareigin@
profesiniodarbopaffi

iki 2
nuo daugiau kaip

2iki5
nuo daugiau kaip

5 iki l0 daugiau kaip IO

.{2lygis 3,39-7"6 3.4-8"5 3.45*9,5 3,6-10.5
B lygis 3,35 --7,3 i 1c).....7 4 3,45...7,6 3,5 9.0

Kvalifikuotg darbuotojq pareigines algos pastoviosios dalies koefi cientai :

Pareigybes lygis

Pastoviosios dalies koeficientai lpareigineJ@
profesinio darbo patirtis (metais)

iki 2 | nuo daugiau kaip

I 2ikis
nuo daueiau kaio I

s itl ro I dausiau kaiP l0
C lygis r.-J l-),", -1"34-5.4 _3"36-5,6 3,38-7,0

Darbo uZmokestis mokamas darbuotojams du kartus per menesi: 5 ir 20 menesio darbo
dien4, pervedant i jq asmenines s4skaitas pasirinktame banke. vien4 kart4 per menesi darbo uZmokestis
gali bfti mokamas tik darbuotojui pateikus pra5ym4 ra5tu.

Darbininkams nustatomas minimalus darbo uZmokestis.

1 5. Pastoviosios dalies koefi cientas didinamas (didinam a bazine suma) uZ:

- darbo staLq0 - l%
- vadovavimE3o/o

- sudetingq operacijq vykdym4 3 - 15%

- ypatingos uZduoties atlikim4 3 - 15%

16. Darbo laiko apskaita. Nustatant pareigines algos pastovi4i4 dali, papildomai

ivertinamas nacionaliniq, valstybiniq ir savivaldybiq kulturos ir meno istaigq auk5diausiojo profesinio
meninio lygio kult[ros ir meno darbuotojq nacionaliniu ir tarptautiniu mastu igytas pripaZinimas. Tokiu
atveju pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai gali buti didinami iki 100 procentq.

16.1. Darbo laiko apskaita tvarkoma vadovo isakymu patvirtintos formos darbo laiko
apskaitos ZiniaraSdiuose' Pedagogq darbo laiko apskaitos ZiniaraSdiuose atskirai Zymimos kontaktines

valandos, valandos, skirtos pasiruo5imo kontaktinems valandoms ir valandos, skirtos bendruomenes

poreikiams.

16.2- Datbuotojai, atsakingi uZ darbo laiko apskaitos ZiniaraSdiq pildym4, paskiriami
Mokyklos direktoriaus isakymu.

16.3.Ulpildytus ir atsakingo asmens pasira5ytus darbo laiko apskaitos Ziniara5dius tvirtina
direktorius. Patvirtinti darbo laiko apskaitos Ziniara5diai pateikiami buhalterijai per tris darbo dienas

menesiui pasibaigus.

t6.4. UL pirmaiA menesio pusg iSmokama suma (avansas) negali virsyti puses per vis4
menesf i5mokamos darbo uZmokesdio sumos. Jeigu darbuotojas dirbo nepiln4 menesi, jam avansas gali
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brlti mokamas tik tuo atveju, kai jis yra dirbgs didzialapirmosios menesio puses dali. pries pervedant i
darbuotojq banko asmenines s4skaitas avans4, yra sura5omas atlyginimq iSmokejimo Ziniara5tis.

16.5. Darbo uZmokestis yra skaidiuojamas menesio paskutines dienos b[klei.
16'6' Galutinai atlyginimai yra paskaidiuojami, pateikus kompiuteriniu btdu arba ranka

uZpildyt4 darbo laiko apskaitos Ziniara5ti.

16.7. Darbo laiko apskaitos Ziniara5tyje, atsakingas darbuotojas, direktoriaus isakymu
paskirtas uZ darbo laiko kontrolg ir Ziniara5dio pildym4, nurodo faktiskai dirbt4 laik4. Kai darbuotojas
dirba pagal individualq darbo grafik4 ir pats pildo savo darbo laiko apskaitos Ziniara5ti, jis privalo pateikti
savo uZpildyt4 ir pasira5yt4 darbo laiko apskaitos Ziniarasti darbuotojui, kuri direktorius paskyre
atsakingu uZ darbo laiko kontrolg ir Ziniara5dio pildymq, paskuting menesio darbo dien4.

16'8' Vyriausias buhalteris elektroniniu paStu arba ra5tu iteikia darbuotojams jq atsiskaitymo
lapelius' I atsiskaitymo lapelius ira5omos darbuotojams priskaidiuoto darbo uZmokesdio, iSskaidiuotq
pajamq ir socialinio draudimo mokesdiq bei ismoketos sumos.

16'9' Darbuotojas, nesutinkantis su priskaitytu darbo uZmokesdiu, turi pateikti buhalterijai
paklausim4 rastu per dvidesimt dienq nuo atsiskaitymo lapelio pateikimo.

Darbo uimokesiio elementas Ar itraukiama skaiiiuojant padidint4
apmok6jim4 uZ naktini, virlvalandini,

Sventini ir darb4 poilsio dien4

Ar itraukiama apskaiiiuojant
vidutini darbo uimokesti

bazinis darbo uZmokestis, kuris
nustatomas, kaip valandinis atlygis
arba menesine alga

taip taip

priemokos uZ papildomq darb4 ar
papildomq pareigq ar uZduodiq
vykdym4 (pvz., kolegq
pavadavimas)

taip taip

darbo sutarties, darbo apmokejimo
sistemos ar kiq darbo teises nornq
nustaftais atvejais, dydZiais ir
tvarka atlyginti uZ darbuotojo darbq
pagal darbo sutarti, taip pat
premijos uZ pasiektus tikslus,
nustatl.tus atitinkamiems
darbuotojams ar pareigybems
(pvz.,uL ilgesninei vieno menesio
laikotarpi, b[tinai tai nurodant
vadovo isakyme)

ne taip
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VI SKYRIUS
PAREIGINES ALGOS PASTOVIOJI DALIS

17' Mokyklos vadovo pavaduotojui ugdymui, ugdym4 organizuojandiq skyriq vedejams
neturintiems kontaktiniq valandq, pareigines algos pastovioji dalis nemazinama. Jeigu vadovas,
pavaduotojas ugdymui, skyriq vedejai dirba mokytojais, tai toks darbas laikomas papildomu darbu ir
papildoma pareigybe.

18' Vadovui ir vadovo pavaduotojui ugdymui darbo uZmokestis nustatomas neatsiZvelgiant i
igyt4 vadybing kvalifikacing kategorii4, mokyklq grupes ir paskirti.

19. Mokytojo darbo laiko struktura:

1) kontaktinio darbo su mokiniais valandos - mokytojo tiesioginis bendravimas su
mokiniais: formaliai suplanuotas darbo kr[vis mokyklos ugdymo / mokymo planui ir (ar) neformaliojo
Svietimo programai fgyvendinti ir kitoms kontaktinems veikloms su mokiniais (toliau - kontaktines
valandos);

2) nekontaktinio darbo valandos, susijusios su kontaktiniu darbu, - mokytojo veiklos
pasirengti kontaktiniam darbui su mokiniais, vertinti mokiniq pasiekimus ir apie juos informuoti,
profe siniam tobulej imui (toliau - nekontaktines valando s) ;

3) nekontaktinio darbo valandos, susijusios su kita ugdom4ia veikla - veiklos mokyklos
bendruomenei ir kitos veiklos, neapibreZtos kaip kontaktines valandos, (toliau - kita ugdomoji veikla).

20' Darbo laiko strukttra nurodoma darbo grafike ir pamokq tvarkarasdiuose. Norma
nustatoma individualiai - pagal darbo sutartyje numatyt4 rezimq.

21' Mokytojo darbo krDvio sandara - darbo pareigq paskirstymas pagal laik4 - tai nustatytq
kontaktiniq valandq, valandq funkcijoms, susijusioms su kontaktinemis valandomis, vykdyti ir valandq
funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei, vykdyti intervalq ribos, pagal kvalifikacing
kategorii4, ugdymo (mokymo) program4, dalyk4 (dalykq grupg, mokymo moduli).

22.Mokytojq darbo kruvio sandara nustatoma pagal Siuos kriterijus:

1) ugdymo (mokymo) programa, dalyko (dalykq grupe, mokymo modulis Giai));
2) kvalifikacine kategorij a;

3) veiklos sudetingumas;

4) mokymosi forma (veikla vykdoma grupinio ar pavienio mokymosi forma);
5) mokiniq skaidius klaseje i grupeje;

23. Mokytojo darbo krtivio pasiskirstymas talp

poreikius bei finansines galimybes ir siejant su mokytoiq darbo

funkcijq grupiq, ivertinus Mokyklos

krUvio sandaros nustatymo kriterijais,
kiekvienais mokslo metais gali keistis.

24. Mokytojtl, igyvendinandiq tq padil programQ, darbo kruvio sandara gali skirtis del

skirtingo darbo krlvio pasiskirstymo tarp funkcijq grupiq, del skirtingq kontaktinio ir nekontaktinio darbo
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proporcijq, fstaigos darbo apmokejimo tvarkoje sutartq kriterijq taikymo, mokytojo kompetencijq ir kitq
aplinkybiq.

25' Nustatant valandq funkcijoms, susijusioms su kontaktinemis valandomis, vykdyti skaidiq,
atsiZvelgiama i tai, kad visi mokytojai privalo planuoti ugdymo turini, rengti individualizuotas uzduotis,
vertinti mokiniq mokymosi pasiekimus, stebeti (vertinti, analizuoti ir prognozuoti) mokiniq individuali4
paiangL, informuoti tevus (globejus, rupintojus) apie jq vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, mokymosi
paiangqirl<t.

26' Visiems mokytojams butina skirti valandq, skirtq funkcijoms, susijusioms su
kontaktinemis valandomis, vykdyti: savianalizei atlikti, tobulinti profesines kompetencijas, susipazinti su
ugdymo naujovemis ir kt.

2T.Yalandq sandara.

Profesinio mokymo programa:

Mokytojams savaites kontaktines valandos nustatomos maksimaliai 28 val.

Nekontaktiniq valandq strukttra nustatoma mokslo metams.

Funkcij oms, susij usioms su kontaktinemi s valandomi s vykdyti :

- pasiruo5imui (planavimas ir ugdymo individualizavimas: mokymo(-si) metodq ir
priemoniq parinkimas, uZduodiq diferencijavimas pagal mokiniq mokymosi stiliq, ritm4 ir temp4,
dalomosios medZiagos rengimas etc.);

- mokiniq pasiekimq vertinimui (rasto darbq tikrinimas ir informavimas);

- profesiniam tobulejimui (savi5vieta, pamokq stebejimas, kvalifikacijos tobulinimo renginiai ir

Funkcijoms, priklausandioms nuo kompetencijos lygmens/kvalifikacines kategorijos,

pan.).

vykdyti:

Pareigybe Kontaktines
valandos

Nekontaktines valandos

I5 viso

valandos funkcijoms,
susijusioms su

kontaktinemis

valandomis, vykdyi

valandos funkcijoms,
susijusioms su veikla

mokyklos
bendruomenei,

vykdyti

Mokytoj as (pedagoginis darbo
staZas iki 2 metq) 672-924

nuo 60 iki 100 proc.
kontaktiniq valandq

skaidiaus

iki 30 proc.

visq valandq

skaidiaus

I 512

Mokytojas

Vyresnysis mokytojas
Mokytojas metodininkas
Mokytojas ekspertas

(pedagoginis darbo staZas nuo
daugiau kaip 2 metq)

672-t 032
nuo 30 iki 50 proc.

kontaktiniq valandq
skaidiaus

iki 50 proc.

visq valandq

skaidiaus
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- vadovauti darbo grupems, komisijoms (prevencinems programoms vykdyti, mokiniq
pasiekimams vertinti, mokyklos veiklos kokybei vertinti, pra5ymui/skundui nagrineti, lvykiui tirti ir pan.);

- dalyvauti darbo grupese, komisijose (prevencinems programoms vykdyti mokiniq
pasiekimams vertinti, mokyklos veiklos kokybei vertinti, pra5ymui/skundui nagrineti, ivykiui tirti ir pan.);

- konsultuoti ugdymo karjeros klausimais;

- vadovauti ugdymo srities metodinei veiklai;

- kuruoti mokomEji dalyk4;

- konsultuoti kolegas profesinio tobulejimo klausimais.

28. Pareigin6s algos pastoviosios dalies keitimas.

28.1- Vadovq ir pavaduotojq pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iS
naujo:

- pasikeitus darbuotojq pareigybiq skaidiui;

- vadovaujamo darbo patirdiai ir (ar) profesinio darbo patirdiai ar

- nustadius, kad Mokyklos vadovo ar jo pavaduotojo pareigine alga (pastovioji dalis kartu su

kintam?ia dalimi) vir5ija praejusio ketvirdio fstaigos darbuotojq 5 vidutinius pareiginiq algq (pastoviqjq

daliq kartu su kintamosiomis dalimis) dydZius.

28.2. Mokyojq pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iS naujo:

- pasikeitus mokiniq skaidiui;

- pedagoginio darbo staZui;

- kvalifikacinei kategorij ai;

- veiklos sudetingumui ar

- nustadius, kad Mokyklos vadovo ar jo pavaduotojo pareigine alga (pastovioji dalis kartu su

kintamEia dalimi) vir5ija praejusio ketvirdio mokyklos darbuotojq 5 vidutinius pareiginiq algq (pastoviqfq

daliq kartu su kintamosiomis dalimis) dydZius.

28.3. Pastoviosios dalies keitimas privalo btti sutartas darbo sutartyje.

VII SKYRIUS
PARBIGINES ALGOS KINTAMOJI DALIS

29. Mokyklos darbuotojq pareigines algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo

praejusiq metq veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines uZduotis, siektinus rezultatus ir jq
vertinimo rodiklius.

30. Pareigines algos kintamoji dalis, atsiZvelgiant i praejusiq metq veiklos vertinim4,

nustatoma vieniems metams ir gali siekti iki 50 procentq pareigines algos pastoviosios dalies.
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31. Mokyklos darbuotojo pareigines algos kintamoji dalis gali buti nustatyta priemimo i
darbq metu, atsiZvelgiant i darbuotojo profesing kvalihkacij4 ir jam keliamus uZdavinius, tadiau ne
didesne kaip 20 procentq pareigines algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip vieniems metams.

32. Konkredius pareigines algos kintamosios dalies dydZius nustato Mokyklos direktorius.
33. Direktoriq, pavaduotojq ugdymui, ugdym4 organizuojandiq skyriq vedejq praejusiq

metq veikla pirm4 kart4 ivertinama iki 2019 m. kovo I d. Kitais metais direktoriui kintamoji dalis gali
blti nustatoma nuo kovo 1 dienos, kitq darbuotojq nuo vasario 1 dienos. Darbuotojams kintamoji dalis
nustatoma 12 menesiq.

34. Mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq pareigines algos kintamoji dalis nenustatoma.

35. Darbininkams pareigines algos kintamoji dalis nenustatoma.

VIII SKYRIUS
MOKYKLOS DARBUOTOJU KASMETINES VEIKLOS VERTINIMAS IR SKATINIMAS

36. Mokyklos vadovo, jo pavaduotojq ugdymui, ugdymq orgarizuojandiq skyriq vedejrl
praejusiq metq veikla pirm4 kartq ivertinama iki 2019 m. kovo I d.

37. Kintamoji darbo uZmokesdio dalis nustatoma pagal darbuotojo vertinimo rezultatus arba

priemus i darb4 nauj4 darbuotoj4. Kintamoji darbo uZmokesdio dalis nustatoma vieniems metams.

Kintamoji dalis virs 30% nustatoma tik isimtiniais atvejais.

38. Naujam darbuotojui, atsiZvelgiant ! darbuotojo profesing

uZdavinius, kintamoji darbo uZmokesdio dalis nustatoma ne didesne

pareigines algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip vieniems metams.

39. Darbuotojq kintamosios dalies dydis:

- kai ivertinimas ,,labai gerai" ir ra5omas balas 5 (visos uZduotys ivykdytos, kvalifikacijos
kelimo metu igytos Zinios pritaikytos praktikoje, asmeni5kai priimti sprendimai padidino Mokyklos
veiklos efektyvumq arba uZkirto keli4 nusikalstamai veikai): 50 % nuo pastoviosios dalies;

- kai ivertinimas ,,labai gerai'o ir ra5omas balas 4 (daugiau kaip puse uZduodiq ivykdyos,
kvalifikacijos kelimo metu igytos Zinios pritaikytos praktikoje, asmeni5kai priimti sprendimai padidino
Mokyklos veiklos efektyvuml arbauZkirto keli4 nusikalstamai veikai): 40 Yo nuo pastoviosios dalies;

- kai ivertinimas ,,labai gerai'o ir ra5omas balas 3 (dalis uZduodiq ivykdytos, kvalifikacijos
kelimo metu igytos Zinios pritaikytos praktikoje, asmeniSkai priimti sprendimai padidino Mokyklos
veiklos efektyvum4arbauZkirto keli4 nusikalstamai veikai): 30 % nuo pastoviosios dalies;

- kai ivertinimas ,,labai gerai" ir ra5omas balas 2 (kvalifikacijos kelimo metu igytos Zinios

pritaikytos praktikoje, asmeni5kai priimti sprendimai padidino Mokyklos veiklos efektyvum q arba

uZkirto keli4 nusikalstamai veikai): 20 o/o nuo pastoviosios dalies;

kvalifikacij4 ir jam keliamus

kaip 20 procentq nustatytos
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- kai ivertinimas ,,gerai" ir ra5omas balas I (asmeni5kai priimti sprendimai padidino

Mokyklos veiklos efektyvumq arbauZkirto keli4 nusikalstamai veikai): 10 oZ nuo pastoviosios dalies;

- kai ivertinimas ,,gerai" ir ra5omas balas 0 (visos uZduotys ivykdytos): 0 nuo pastoviosios

dalies.

IX SKYRIUS
PAPILDOMAS DARBAS IR JO APMOKEJIMAS

40. Susitarimas del papildomo darbo laikomas darbo sutarties dalimi.

41. Papildomas darbas gali b[ti:

- atliekamas kitu laiku nei pagrindinis darbas - susitarimas del darbo funkcijq jungimo arba

- atliekama tuo padiu metu kaip ir pagrindine darbo funkcija - susitarimas del darbo

funkcijq gretinimo, arba

- susitariamas del projektinio darbo.

42. Yykdant susitarimus del papildomo darbo, negali bflti paZeisti maksimaliojo darbo ir
minimaliojo poilsio laiko reikalavimai.

43. Susitarime del papildomo darbo turi blti nurodya:

- pareigybe arba atliekama funkcija;

- kuriuo metu bus atliekamas darbas (terminas);

- darbo apimtis darbo valandomis;

- darbo uZmokestis ar priemoka uZ papildomq darb4;

- kita papildoma informacija pagalporeik!.

44. Susitarimas del papildomo darbo pasibaigia suejus nustatytam terminui. Susitarim4 del

papildomo darbo viena darbo sutarties Salis gali nutraukti, ispejusi ra5tu kit4 darbo sutarties Sali prie5

penkias darbo dienas. Susitarimas del papildomo darbo taip pat pasibaigia, nutrflkus pagrindines darbo

funkcijos darbo sutardiai, nebent darbo sutarties Salys susitaria kitaip.

45. Kai darbuotojas dirba pagrindini darb4 ir papildomE darbq - darbo laikas negali vir5yti

60 valandq per savaitg. Tadiau kai taikoma sumine darbo laiko apskaita ir dirbama per savaitg

penkiasdeSimt dvi valandas, tai kito darbo laikas netrumpinamas.

46. Kai darbuotojas dirba pagrindini darb4 pagal pareigybes apra5ym4 ir atlieka papildomas

funkcijas - apmokama kaip uZ vis4 darbo laik4 ir skiriama priemoka.

47. Kai darbuotojas dirba pagrindini darb4 pagal pareigybes apraSym4 ir vir5ija nustatyt4

kr[vi- apmokama kaip uZ pagrindin! darb4 ir papildom4 darbE.

48. Kai darbuotojas dirba pagrindini darb4 ir papildomq darbq - gali buti dirbama pagal

skirtingus pareigybiq apraSus, todel darbo uZmokesdio nustatymo kriterijai ir pareigybiq lygiai gali bfrti

skirtingi.
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49. Esant sutrumpintam darbo laikui,

darbo laiko pagrindiniame darbe, t. y. maksimalus

dienas neturi vir5yti keturiasdesimt a5tuoniq valandq.

galioja bendros taisykles del maksimalaus savaites

darbo laikas, iskaitant vir5valandZius, per septynias

X SKYRIUS
PRTEMOKU MOKEJTMAS UZ parrr,DoMA DARBA

50- Priemokos uZ papildom4 darbo krlvi, kai yra padidejgs darbq mastas atliekant
pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas nevir5ijant nustatytos darbo laiko trukmds, ar uZ papildomq
pareigq ar uZduodiq, nenustatytq pareigybes apraSyme ir suformuluotq ra5tu, vykdym4 gali siekti iki 30
procentq pareigines algos pastoviosios dalies dydZio. Priemokq ir pareigines algos kintamosios dalies
suma negali virsyti 60 procentq pareigines algos pastoviosios dalies dydZio.

XI SKYRIUS
PREMIJU IR MATERIALINIU PASALPV MOKEJIMAS

51. Mokyklos darbuotojams ne daugiau kaip vien4 kart4 per metus gali biiti skiriamos
premijos, atlikus vienkartines ypad svarbias istaigos veiklai uZduotis. Taip pat ne daugiau kaip vien4 kart4
per metus gali buti skiriamos premijos, lvertinus labai gerai Mokyklos darbuotojo praejusiq kalendoriniq
metq veikl4. Premijos negali vir5yti darbuotojui nustatytos pareigines algos pastoviosios dalies dydZio.
Jos skiriamos nevirsijant [staigai darbo uZmokesdiui skirtq lesq.

52- Mokyklos darbuotojams, kuriq materialine bukle tapo sunki del jq padiq ligos, Seimos

nariq (sutuoktinio, vaiko (ivaikio), motinos (imotes), tevo (!tevio), brolio (ibrolio), sesers (iseseres), taip
pat iSlaikytiniq, kuriq globeju ar rupintoju yra paskirtas darbuotojas, ligos ar mirties, stichines nelaimes ar
turto netekimo, jeigu yra [staigos darbuotojo ra5ytinis praSymas ir pateikti atitinkam4 aplinkybg
patvirtinantys dokumentai, gali btti skiriama iki 5 minimaliqiq menesiniq algq dyd1iomaterialine pa5alpa

i5 Mokyklai skirtq le5q.

53. Mirus Mokyklos darbuotojui, jo Seimos nariams i5 fstaigai skirtq lesq gali bfti
i5mokama iki 5 minimaliqiq menesiniq algq dydZio materialine pa5alpa, jeigu yra jo Seimos nariq
ra5ltinis prasymas ir pateikti mirties fakt4 patvirtinantys dokumentai.

54. Materialing paSalp4 Mokyklos darbuotojams, i5skyrus Mokyklos direktoriq, skiria
Mokyklos direktorius i5 Mokyklai skirtq le5q.

XII SKYRIUS
DARBO uZvrorrsrls, PAVADUoJANT NESANdIUS DARBUoToJUS

55. Papildomas darbo uZmokestis, pavaduojant nesandius darbuotojus, mokamas tik tuo

atveju, jei yra darbo uZmokesdio fondo ekonomija, pavaduojamq darbuotojq kategorijai.
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56. Kito darbuotojo pavadavimas gali buti atliekamas darbuotojo darbo metu arba po jo
darbo, atsiZvelgiant ! darbo specifikq ir galimybes:

- jeigu pavaduojama darbo metu, uL pavadavim4 skiriama priemoka pagal pastoviqj4 dali
pavaduoj andio darbuotoj o;

- jeigu pavaduojama po savo darbo, tL pavadavimQ skiriamas papildomas darbo uZmokestis,

kuris negali vir5y'ti pavaduojamo darbuotojo nustatyto darbo uZmokesdio fondo ir nustatomas pagal

pastoviqj 4 dali pavaduoj andio darbuotoj o.

57. Darbuotojo atostogq metu, ligos ar ligonio slaugymo atveju, pavaduojandiajam negali

blti priskaidiuojama daugiau papildomo atlyginimo nei susitaupe.

58. Darbuotojq kasmetiniq atostogq metu gali buti mokamas papildomas darbo uZmokestis,

jei darbuotojui Zymiai padideja darbo kmvis ir jei darbuotojai geranori5kai nesusitaria vienas kit4
pavaduoti be papildomo atlyginimo. Darbuotojo sutikimas pavaduoti kit4 darbuotoj4 be papildomo

atlyginimo, turi buti direktoriui pateiktas raStu.

59. Konkretus atlyginimo dydis kiekvienu atveju nustatomas direktoriaus isakymu,
atsiZvelgiant i nesandio darbuotoj o pareigini atlyginim4.

60. N0 vienu atveju uZ nesandiq darbuotojq pavadavim4 priskaitya darbo uZmokesdio suma

negali vir5yti pavaduojandio darbuotoj o atlyginimo.

XIII SKYRIUS
DARBO UZUOXTSTIS, ESANT NUKRYPIMAMS NUo NoRMALAUS DARBo LAIKo

61. Darbuotojq darbo laiko nukrypimai turi buti fiksuojami darbo laiko apskaitos

Ziniara5tyje. Direktoriaus darbo poilsio dien4, Svendiq dien4, darbo nakti ir vir5valandinio darbo

apskaita yra tvarkoma, tadiau uZ t4 darbq n6ra mokama, nebent {staigos kontroliuojantis asmuo priima

sprendim4 apmoketi i5 nebiudZetiniq le5q.

62. Mokyklos vadovaujandiq darbuotojq darbo poilsio dienq, Svendiq dienq, darbo nakt! ir
vir5valandinio darbo apskaita yra tvarkoma fu uZji mokama kaip uZ darb4 iprastiniu darbo laiko reZimu,

nebent [staigos vadovas priima sprendim4 apmoketi i5 nebiudZetiniq lesq.

63. Kitiems darbuotojams uZ vir5valandZius ir darb4 poilsio metu apmokama taikant Darbo

kodekse nustatytus koeficientus. Taikant suming darbo laiko apskait4 per kiekvien4 apskaitinio

laikotarpio menesimokamas pastovus darbo uZmokestis, nepaisant fakti5kai i5dirbtos darbo laiko normos,

o galutinis atsiskaitymas uZ darb4 per apskaitini laikotarpipagal faktinius duomenis apmokamas paskutinf

apskaitinio laikotarpio menesi.

64. UL papildom4 darb4, kai darbas atliekamas pagrindinio darbo metu, apmokama pagal

pagrindinio darbo pareigybes apra5yme nustatyt4 lygi ir koeficient4, atsiZvelgiant i darbuotojo profesing

patirti Siam darbui atlikti. UZ papildom4 darb4, kai darbas atliekamas ne pagrindinio darbo metu,

t7



apmokama pagal papildomo darbo pareigybes apra5yme nustaty.t4 lygi ir koeficient4, atsiZvelgiant i
darbuotojo profesing patirti Siam darbui atlikti.

65. Apmokejimas arba pridejimas valandq prie atostogq (be apvalinimo):

- vir5valandZiai naktikoef. 2;

- vir5valandZiai poilsio dienE koef. 2;

- vir5valandZiai Svendiq dien4 koef. 2,5;

- naktipoilsio dien4 koef. 2;

- nakti Svendiq diena koef. 2,5.

XIY SKYRIUS
BUDEJIMAS

66. Aktyvus budejimas darbe - mokamas visas darbo uZmokestis uZ visus darbus ir
priemokos.

67. Jeigu darbuotojui skiriamas pasyvrrs budejimas, tai turi buti iS pradZiq aptarta darbo

sutartyje kaip papildoma s4lyga.

Pasyvus budejimas darbe - mokamas tik pareiginis atlyginimas pagal pareigybg, kuriai

numatytas budejimas.

Pasyvus budejimas ne darbe - darbo uZmokestis nemokamas. Mokama priemoka, kuri
neieina i30%rib4.

68. Ne5dios, neseniai pagimdZiusios ir krutimi maitinandios darbuotojos, darbuotojai,

auginantys vaik4 iki keturiolikos metq arba neigalq vaik4 iki a5tuoniolikos metq, neigalqji slaugantys

asmenys, neigalieji, jeigu jiems nedraudZia Neigalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialines

apsaugos ir darbo ministerijos i5vada, pasyviai budeti ir pasyviai budeti namuose gali biiti skiriami tik su jq
sutikimu.

XV SKYRIUS
KASMETINIU ATOSTOGU APMOKEJIMAS

69. Kasmetiniq minimaliq atostogq trukme - 20 darbo dienq, neiskaitant valstybiniq Svendiq.

Jeigu darbuotojas dirba pagal pagrindinio ir papildomo darbo sutarti arba projekte, tai atostogos suteikiamos

vienu metu pagal visus darbus. Darbuotojams suteikiamos ne maiiau kaip dvide5imt darbo dienq (eigu

dirbama penkias darbo dienas per savaitg) arba ne maZiau kaip dvideSimt keturiq darbo dienq (eigu

dirbama Se5ias darbo dienas per savaitg) kasmetines atostogos. Jeigu darbo dienq per savaitg skaidius yra

maZesnis arba skirtingas, darbuotojui turi buti suteiktos ne trumpesnes kaip 4 savaidiq trukmes atostogos

(Darbo kodekso 126 str.2 d.). Ne maLiatkaip pusg atostogq dienq turi btrti suteikta kartu.
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70. Atostogos kaupiamos tik pagal pagrindini darb4, del papildomo darbo gali btiti

suteikiamos pailgintos atostogos, jei del tokio darbo igyjama teise tureti pailgintas atostogas.

Nepanaudotos pailgintos atostogos del papildomo darbo nekaupiamos.

71. Pedagoginiai darbuotojai - 40 darbo dienq (eigu dirbama 5 darbo dienas per savaitg)

arba 48 darbo dienos (eigu dirbama 6 darbo dienas per savaitg). Jeigu darbo dienq per savaitg skaidius

1T a maZesnis arba skirtingas, darbuotojui turi bfiti suteiktos 8 savaidir{ trukmes pailgintos atostogos.

72. I dali atostogq teise atsiranda, kai darbuotojas igauna teisg i bent vienos darbo dienos

trukmes atostogas. Jeigu darbuotojas u\, darb4 Mokykloje sukaupia atostogq maliau nei vien4 dien4,

ato sto go s nesuteikiamo s ir atleidZiant darbuotoj us nekompensuoj amo s.

73. Darbo metai, uZ kuriuos suteikiamos kasmetines atostogos, prasideda nuo darbuotojo

darbo pagal darbo sutarti pradZios.

74. I darbo metams, uZ kuriuos suteikiamos kasmetines atostogos, tenkandiq darbo dienq

skaidiq iskaitoma:

1) fakti5kai dirbtos darbo dienos ir darbo laikas, kai nedirbamas darbas, bet laikas

priskiriamas darbo laikui;

2) darbo dienos komandiruoteje;

3) darbo dienos, kuriomis nedirbta del darbuotojo laikinojo nedarbinguffio, sergandiq Seimos

nariq slaugymo, n6Stumo ir gimdymo atostogq, tevystes atostogq, mokymosi atostogq; (Pastaba: vaiko

prieZiiiros atostogos i laikotarpi, uZ kuri suteikiamos kasmetines atostogos, neiskaidiuojamos)

4) iki de5imt darbo dienq trukmes per metus suteiktos nemokamos atostogos darbuotojo

pra5ymu ir su darbdavio sutikimu, taip pat kitos Darbo kodekso 137 straipsnio 1 dalyje nurodyo termino

suteiktos nemokamos atostogos;

5) kurybines atostogos, jeigu del to susitariama Saliq susitarimu ar tai numatyta darbo teises

noftnose;

75. Atostogos turi bflti suteikiamos bent kart4 per darbo metus.

76.U2, pirmuosius darbo metus visos kasmetines atostogos paprastai suteikiamos i5dirbus

bent pusg darbo metams tenkandiq darbo dienq skaidiaus. Nesuejus Se5iems nepertraukiamojo darbo

menesiams, darbuotoj o pra5ymu kasmetines atostogos suteikiamos:

1) ne5dioms darbuotojoms prie5 ne5tumo ir gimdymo atostogas arba po jq;

2) tevams jq vaiko motinos ne5tumo ir gimdymo atostogq metu, prieS tevystes atostogas arba

po jtu

3) darbovieteje taikomq vasaros atostogq metu.

77. Darbuotojai turetq pasinaudoti tik sukauptomis atostogq dienomis. Jeigu darbuotojas

pasinaudojo atostogq dienomis avansu, tai nutraukiant darbo santykius darbuotojas privalo grqZinti

permoketus atostoginius.
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78. Atostogos pratgsiamos tiek darbo dienq kiek darbuotojas turejo laikinojo nedarbingumo

atba sergandiq Seimos nariq slaugymo darbo dienq pagal grafik4. Jeigu atostogos suteikiamos

kalendorinemis dienomis, tai atostogos pratgsiamos tiek dienq kiek darbuotojas turejo laikinojo
nedarbingumo arba sergandiq Seimos nariq slaugymo dienq.

79. Darbuotojas gali blti atSauktas i5 atostogq, esant tarnybiniam butinumui ir darbuotojui
sutikus. Tokiu atveju permoketa atostoginiq suma atskaitoma i5 moketino darbo uZmokesdio, o

nepanaudotq atostogq dienos suteikiamos pagal atskirq darbuotojo prasym4.

80. Mokykloje taikomos tokios atostogq dienq priskaitymo taisykles:

Minimalios atostogos:

Kai dirbama 5 darbo dienq savaite:

20 d. d. / 365 k. d. x dirbtos k. d. : atostogq darbo dienos.

Arba

20 d. d. I 252 d. d. x dirbtos d. d. : atostogq darbo dienos.

Arba

Dirbti menesiai x 1,667 + dirbtos dienos x 20 d. d. 1252 d. d. : atostogq darbo dienos.

Papildomos atostogos:

- uL ilgalaiki nepertraukiamqji darb4 - darbuotojams, turintiems ilgesn! kaip l0 metq

nepertraukiamq)i darbo sta14- 3 darbo dienos;

- uZ kiekvienq paskesniq 5 metq nepertraukiamqji darbo staZ4 toje padioje darbovieteje *
viena darbo diena;

- uZ darbq s4lygomis, jeigu yra nukrypimq nuo nonnaliq darbo s4lygq ir tokiq nukrypimq

negalima pa5alinti - iki 5 darbo dienq, skaidiuojamq priklausomai (proporcingai) nuo to, kiek iS viso

valandq darbuotojas dirbo tokioje aplinkoje tais metais, uZ kuriuos suteikiamos papildomos atostogos, t.

y. jeigu tokioje aplinkoje dirbta nuo 81 iki 100 procentq darbo laiko, suteikiamos 5 darbo dienos, nuo 61

iki 80 procentq - 4 darbo dienos, nuo 41 iki 60 procentq - 3 darbo dienos, nuo 21 iki 40 procentq - 2

darbo dienos, iki 20 procentq - viena darbo diena;

- darbuotojams, kuriq darbas (ne maZiau kaip puse viso darbo laiko per metus, uZ kuriuos

suteikiamos atostogos) yra kilnojamojo pobldZio arba atliekamas kelioneje, lauko sqlygomis, susijgs su

valiavimais, - 2 darbo dienos.

81. Darbuotojams, turintiems teisg gauti papildomas atostogas keliais pagrindais,

suteikiamos jq pasirinkimu tik vienos ii Siq papildomq atostogq.

82. Papildomos atostogos pridedamos prie kasmetiniq atostogq ir gali blti suteikiamos kartu

arba atskirai pagal darbuotojo pra5ym4.

83. Darbuotojams, turintiems teisg gauti pailgintas ir papildomas atostogas, jq pasirinkimu

suteikiamos arba tik pailgintos atostogos, arba prie kasmetiniq atostogq pridetos papildomos atostogos.



XVI SKYRIUS
APMOKEJIMAS DARBUOTOJO LIGOS ATVEJU

84. Ligos ir motinystes socialinio draudimu apdraustieji asmenys turi teisg i Sio draudimo
pasalpas. Pa5alpq skyrimo, apskaidiavimo bei mokejimo s4lygas nustato LR ligos ir motinystes socialinio
draudimo istatymas.

85. Ligos paSalp4 uZ pirm4sias dvi kalendorines nedarbingumo dienas moka fstaiga.
Mokama paSalpa negali blti didesne negu 80 procentq gavejo vidutinio darbo uZmokesdio, apskaidiuoto
Vyriausybes nustatyta tvarka.

86. Pagrindas skirti ligos iSmok4 yra nedarbingumo paZymejimas, isduotas pagal sveikatos
apsaugos ministro ir socialines apsaugos ir darbo ministro tvirtinamas Elektroniniq nedarbingumo
paZymejimq bei elektroniniq ne5tumo ir gimdymo atostogq paZymejimq isdavimo taisykles.

87. Darbuotojui dirbandiam pagal suming darbo laiko apskait4 nedarbingumo laikotarpis
apmokamas pagal jo darbo grafik4.

88- Nuo trediosios kalendorines nedarbingumo dienos ligos pasalpa mokama iS Valstybinio
socialinio draudimo fondo.

XVII SKYRIUS
PRASTOVA

89. Jeigu darbuotojas neaprupinamas darbu vien4 dien4, jam paliekamas vidutinis darbo
uZmokestis ir jis turi blti darbo vietoje.

90. Jeigu darbuotojas neaprupinamas darbu dvi arba tris dienas, jam mokama du treddaliai
vidutinio jo darbo uZmokesdio ir jis neprivaro buti darbo vietoje.

91. Jeigu prastova paskelbta daugiau nei trijq darbo dienq laikotarpiui, darbuotojas neprivalo

afi'ykti i darbovietg, taiiau turi buti pasirenggs atvykti i darbovietg kit4 darbo dien4 po darbdavio pranesimo.

Darbuotojui paliekama keturiasdeSimt procentq vidutinio jo darbo uftnokesdio, bet ne maiiaunegu Lietuvos

Respublikos VlTiausybes patvirtinta minimalioji menesine alga kai darbo sutartyje sulygta visa darbo laiko

noIma.

XVIII SKYRIUS
r5sKArros rS DARBo uzMoKnsiro

92.I3 priskaidiuoto darbo uZmokesdio pagal nustatytus tarifus i5skaidiuojama ir sumokama

gyventojq pajamq mokestis ir socialinio draudimo imokos.

93. I5skaitos i5 darbo uZmokesdio gali blti daromos tik istatymo numatytais atvejais,

remiantis Darbo kodekso 150 straipsniu ir vykdomaisiais rastais:
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- grElinti perduotoms ir darbuotojo nepanaudotoms pagal paskirti darbdavio pinigq

sumoms;

- grELinti sumoms, permoketoms del skaidiavimo klaidq;

- atlyginti Zalai,kuri1darbuotojas del savo kaltes padare darbdaviui;

- i5ieSkoti atostoginiams uZ suteiktas atostogas, vir5ijandias igyt4 teisg i visos trukmes ar

dalies kasmetines atostogas, darbo sutarti nutraukus darbuotojo iniciatyva be svarbiq prieZasdiq arba del

darbuotoj o kaltes darbdavio iniciatyva.

94. I5skaitq i5 darbuotojo darbo uZmokesdio jo paties valia skiriamasis poZymis - i5skaitos

daromos paties darbuotojo pra5ymu arba gavus jo sutikim4. Tai gali bfti imokos del draudimo (pagal

savanori5kas draudimo sutartis), atsiskaitymai uL mobiliojo rySio naudojimq, lizingq, profs4jungos

mokesti ir kt. Darbuotojas turi teisg pateikti direktoriui ra5ytini pra5ym4 i5skaityti i5 jo darbo uZmokesdio

nurodlto dydZio i5skaitas ir pinigus pervesti i parei5kime nurodyto asmens s4skait4. Pagal toki pra5ym4

i5ie5kojimas turi b[ti vykdomas tokia padia tvarka kaip ir pagal vykdomEji dokument4. Savo pra5ym4 del

i5skaitymo darbuotojas gali bet kada at5aukti. UZ banko paslaugas atliekant pavedimus darbuotojo valia

apmokama i5 darbuotojui moketino atlyginimo.

95. I5skaitos darbuotojo valia turi buti vykdomos tik turint ra5tiSk4 darbuotojo pra5ym4, kad

i5 jo darbo uZmokesdio butq daroma tam tikro dydZio i5skaita. Jei tokia i5skaita periodine, tai taip pat

turetq atsispindeti darbuotojo pra5yme - turetq btti ai5kiai nurodyta, koki laikotarpi ir kokio dydZio sum4

privalo i5skaidiuoti i5 darbuotojo darbo uZmokesdio ir kur pervesti i5skaidiuot4 sum4.

96. Siekiant teisingai paskaidiuoti gyventojq pajamq mokesti, kiekvienas darbuotojas

vyriausiam buhalteriui pateikia laisvos formos pra5ymus, kokio dydZio pagrindini ir papildomg pajamr+

neapmokestinam4j! dydi taikyti bei kitus dokumentus, irodandius, jog bltent Si dydi priklauso taikyti (vaikq

gimimo liudijimq kopijas, invalidumo paZymejimq kopijas, paZymas apie Seimos sudeti, apie tai, kad vaikai

mokosi mokyklose ir kt.). Jei darbuotojo pareiginis darbo uZmokestis siekia arba vir5ija vien4 tflkstanti eury,

pra5ymo del NPD teikti nereikia.

XIX SKYRIUS
KOMISIJOS NARIO ATLYGIS UZ O,I.NN4

97. Kornisiji:s nario atlygio uZ darb4 komisijoje dydis nustatonlas r-rZ vienE kornisijos

pcsed;'ie dirbtQ valand4 ir dilbrencijuojamas pagal komisijos veiklos pobridi:

l. jei liornisiia priirna s;:rendimus. kurie ,vra prival.orni asmeninrs, r,alst1.'hes ir: savivaldybiq

institucijoms ir !staigoms" taip lrat liitorns istaigonrs. imonems ir organizacijoms ir kuriuos pakeisti arba

panaikinti gali tik pati komisija arba teismas. komisijos nariui nustatorras 0,04-0,082 areigines algos

bazini a d"vdiio atl ygis ;
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2. jei komisija priima rekomendacinio pob[dZio sprendimus (teikia iSvadas, pasirllymus),

komisijos nariui nustatomas 0,037-0,07 pareigines algos bazinio dydZio atlygis;

3. uZ pasirengirn4 komisijos posedyje nagrineti vienq paraiSk4, parei5kimq, pra5ym4 ar

skundep eksperto iSvados parerrgim4 mokamas 0,07-0.3 pareigines algos bazinio dydZio atlygis;

4. komisiios pirmininkui (o kai jo nera, - komisijos pirmininko pavaduotojui) uZ darb4

komisijos posed-vje papildomai mokama 30 procentq faktiSkai apskaidiuoto atkygio ui kiekvien4

komisif os posedi.

5. Vl.riausybe ar jos igaliota instituci-ia, atsiZvelgdama ikomisijos veiklos pobhdi, nustato

konkrettl komisijos nariq atlygio dydi ir mokejimo tvark4

xx
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

98. Atnaujinta Mokyklos darbo apmokejimo tvarka isigalioja nuo 2019 m. sausio 1 d.
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PRIEDAS I
Darbuotojq grup6 Pareigos Lygis PareirybOs

kodas
Koeficientas

Yadovas
Direktorius A 134502 t2.0

Yadovg pavaduoto_iai

Direktoriaus pavaduotoj as
ugdymui

A 134503 l0,g

Direktoriaus pavaduotoj as
infrastruktlrai

A 134503 9,6

Vyriausias buhalteris A t2tr02 5,48
Slryriq; sektofipt,kitg ,, ,:
padaliniu vir5ininkai. ved6iai

Praktinio mokymo vadovas A 134503 8.45
Verslo ir paslaugq
profesinio mokymo
skyriaus vedeias

A 134s03 8,22

Gimnazijos skyriaus
vedeias

A 134s03 6,56

Statybos profesinio
mokymo skyriaus vedeias

A I 34503 5,6

Dirbtuviu vedeias A t32106 4,0
Valgyklos vedeias B t4t20t 3,9
Bibliotekos vedeias A 262204 3,9

Specialistai, pedaeoeiniai

Socialinis pedasosas A 235901 7.3
Metodininkas A 235 108 5,06
Psichologas A 22401 5,3
Bendrabudio aukletoia A 23s902 3,5
Neformaliojo Svietimo
organizatorius

A 235501 3,41

Bendrojo ugdymo
pedasosai

A2 2330 7,85

Profesinio mokymo
pedagogai

A2 2320 7,58

Kiti sbecialistai
InZinierius
kompiuterininkas

A 4r3203 3,45

Personalo vedeias A 4,0
Proiekto vadovas A 242210 3,4
Darbq ir civilines saugos
inZinierius

A 214905 3,6

Buhalteris A 24t103 3,8
Ekonomistas A 263102 3,47
Vie5qiq pirkimq
organizatorius

B 242212 3,35

Bibliotekininkas C 262204 3.6
Kna[fikuoti idarbininkai

Archyvaras C 2622101 3.38
Administratorius C 334321 3,39
Sekretorius C 4t2001 3,38
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Mokymo dalies
administratorius

C 334309 3,38

Padei ei as rlkio reikalams C 332303 3,38
Laborantas C 3t4tt2 3,38
Vairuotoias C 832203 3,38
Mechanikas C 723t20 3.38
Vireias C 512001 3,38

Darbininkai
Sandelininkas D 432107 MMA
InZineriniq tinklq
darbuotoias

D 71t904 MMA

Elektrikas D 74tt0l MMA
Santechnikas D 7t2622 MMA
Dailide D 7rt5t7 MMA
Saltkalvis D 722212 MMA
Gamybos meistras D 834104 MMA
Bendrabudio budetoias D 962917 MMA
Sargas D 962915 MMA
R[bininkas D 962907 MMA
Valytoias D 9tt209 MMA
K[rikas D 962922 MMA
Kiemsargis D 96r 303 MMA
Pagalbinis virtuves
darbininkas

D 941201 MMA
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PRIEDAS 2
Darbuotojq grupe Kriteriiai Nustatytas

koeficientas
Etato
dalisMokiniq

skaidius
Pedagogo
darbo
staZas

metais

Kvalifikacine
kategorija

Vadovaujantys
darbuotoiai
Direktorius 623 4t III vadybine

Vyr. mokl.toio
12,0 1,0

I5 viso 1.;0
Direktoriaus pavaduotoj a
usdymui

623 41 III vadybine
Vyr. mokvtoio

10,8 1,0

Praktinio mokymo
vadovas

25 Vyr. mokytojo 8,45 0,75

Praktinio mokymo
vadovas

3l Vyr. mokytojo 8,45 0,25

Viek5niq skyriaus vedeja 24 II vadybine
Mokytojo
metodininko

8,22 1,0

Gimnazijos skyriaus
vedeia

2t III vadybine
Vyr. mokvtoio

6,56 0,75

Gimnazijos skyriaus
vedeia

Mokytojo
metodininko

6,56 0,25

Statybos profesinio
mokymo skyriaus vedeia

11 Mokytojo
metodininko

5,6 1,0

[5,viso t. /5
Veikl4 palaikantys
darbuotoiai
B bliotekos vedeias 11 3.9 1.0
Bibliotekininkas 2t 3.6 1.0
Laborantas 9 3.38 0.5
Socialinis pedasosas 20 metodininkas t") 1"0
Metodininkas 25 5,06 0,75
Psichologas 4 5,3 1,0
Neformaliojo Svietimo
organizatorius

3r 3,41 0,5

Bendrojo ugdymo
pedagoqai

IS,viso 2fr.71
Anglq kalba l3 Vyr. mokyto as 7.12 0,75
Anglq kalba 15 Vyr. mokyto AS 7.12 0,93
Anglu kalba 13 Mokr,toias 6.9s 0,57
Anglq kalba t7 Mokytojas

metodininkas
7,54 0,88

Bibliotekininku btirelis 2 Mokytoias 6,91 0,15
Bioloe a 36 Vyr. mokr,toias 7.47 0,51
Bioloe a 29 Vyr. mokvtoia 7.47 0,17
Chem a 36 Vyr. mokytoias 7.47 0,22
Daile 24 Mokytoias 7 0,07
Daile 27 Vyr. mokytoias 7,47 0.61
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Etika 31 Vvr. mokvtoias 7.47 0,23

Etika 13 Vvr. mokvtoias 7.12 0,36

Etnografinis ansamblis JJ Mokytojas
metodininkas

8 0,14

Etnokulturos burelis 32 Mokytojas
metodininkas

8 0,04

Fizika 13 Vvr. mokvtoias 7.t2 0"21

Fizika 39 Mokytojas
metodininkas

8 0,43

Floristikos b[relis 27 Vvr. mokvto AS 7,47 0,08

Futbolo burelis 29 Vyr. mokvto as 7,44 0,08

Geografiia 22 Vyr. mokyto as 7,44 0,54

Informacines
technolosiios

36 Vyr. mokytojas 7,47 0,15

Informaciniq technolo gij q
burelis

36 Mokytojas
metodininkas

8 0,14

Istorija 32 Mokytojas
metodininkas

8 0,96

Istoriia 38 Vyr. mokytoias 7,47 0.42

Jaunuiu Zumalistu btrelis 34 Vyr. mokytoias 7,47 0.14

Kalwstes blrelis 10 Mokvtoias 6.92 0.08

Kra5totyros burelis 22 Vyr. mokltoias 7.44 0"08

Krep5inio brirelis 29 Mokytojas
metodininkas

8 0,08

Kuno kultura 25 Mokytojas
metodininkas

7,96 0,63

Klno kultiira 29 Mokytojas
metodininkas

8 0,75

Klno kultura 29 Vvr. mokvtoias 7.44 0,65

Lietuviq kalba I6 Mokytojas
metodininkas

7,92 0,91

Lietuviu kalba 42 Vyr. mokvtoias 7,47 0.48

Lietuviq kalba 38 Mokytojas
metodininkas

8 1,02

Lietuviu kalba 34 Vvr. mokvtoia 7,47 1,00

Matematika 42 Vyr. mokytoias 7.47 0.23

Matematika 7 Mokltoias 6.92 0,44

Matematika 24 Mokyojas
metodininkas

7,96 0,33

Matematika 40 Vvr. mokytoias 7,47 1,00

Muzika JJ Mokytojas
metodininkas

8 0,29

Muzika 2 mokyto AS 6,9 0.04

Muzikos burelis 2 mokyto AS 6.9 0.11

Pranclzu kalba 10 Mokltoias 6.9s 0.02

Rusu kalba 9 Mokvtoias 6,92 0.08

Savivaldos bDrelis 3l Vyr. mokytoias 7,47 0,08

Soorto blrelis 15 Mokwoias 6,95 0,12

Sokio biirelis 7 Mokwoias 6,92 0,17

Sokis 7 Mokytoias 6,92 0.40

Technoloeiios 15 Mokytoias 6,95 0.04
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Tikyba t7 Vyr. mokytoias 7,4 0,18Turistq b[relis 42 Vyr. mokytoias 7.47 0,10Vokiediq kalba t7 Mokyto.ias 6,92 0,12
Profesinio mokymo
pedagogai
IX so

3019'..Apdailininko
(statybininko) moduline
(M430733202)
Apdailininko
(statybininko)
(217073201)

39 Mokytojas
metodininkas

8,00 1,00

24 Vyr. mokytoja 7,44 0,20
31 Mokytojas

metodininkas
8,00 1,00

20 Vyr. mokytojas 7,44 1,08

Apeigq ir Svendiq
organizatorius
(3301 01 303)

9 mokytojas 6,92 0,96
35 Vyr. mokytojas 7,47 0,50

20 Vyr. mokytojas 7,47 0,58
Elektromontuotojo
(330071303)

J Mokytojas 6,91 0,79

27 Vyr. mokytoja 7,47 | 0,65

28 Vyr. mokytojas I 7,n 0,76
Suvirintojo (33007 1 505) 42 Vyr. mokytojas 7,47 1,00

38 Vyr. mokytoias 7,05 1,00
3t mokyto.jas 6,95 0,46

Vizualines reklamos
gamintojo moduline
(M43041401)

a., mokytojas 6,91 0,44

8 Mokytojas
metodininkas

7,54 1.,12

Interj ero apipavidalintoj o
moduline (M44021201)

27 Vyr. mokyojas 6,95 0,69

a
J mokytojas 6,91 0,44

Aplinkos apsaugos
darbuotojo (33007 1201)

1t Mokytojas
metodininkas

7,68 0,50

4t Vyr. mokytojas 7,47 0,76

24 Vyr. mokytojas 7,47 1,01

Naftos produktq
operatorius (44007 I l0 l)

36 Vyr. mokytoias 7,47 0,81
41 Mokytojas

metodininkas
8,00 0,87

34 Vyr. mokytoias 7,47 0,93
36 Vyr. mokytojas 7,47 0,82

Techninio prieZi[ros
verslo darbuotojo
(3300716t2)

10 mokytojas 6,92 0,47

31 Vyr. mokytojas 7,47 0,24

36 Vyr. mokyojas 7,47 1,00

37 Vyr. mokytojas 7,47 0,64
24 Vyr. mokyojas 7,44 1,00
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Smulkiojo verslo
organizatorius
(440041703)

0 mokyojas 6,9 0,62
25 Vyr. mokytojas 8,00 0,62
31 Vyr. mokyojas 7,47 0,65

Apskaitininko ir kasininko
moduline (M440041101)

43 Mokytojas
metodininkas

8,00 1,00

2 mokytojas 6,9 0,75
Virejo moduline
(M4310t302)

t6 Vyr. mokytojas 7,4 1,00

41 Vyr. mokytojas 7,47 0,82
Sporto klubo veiklos
organizatoriaus
(440041704)

7 mokytojas 6,92 0,59
t9 Mokytojas 6,97 0,29

Maitinimo ir
apgyvendinimo paslaugq
teikejo (33010130s)

25 Mokytojas
metodininkas

7,96 0,37

JJ Vyr. mokytojas 7,44 1,00

2 mokytoja 6,91 0,26
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