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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Elektrenq sav. Vievio lopSelio-darZelio ,,Eglut6" darbuotojq, dirbandiq pagal clarbo

sutartis, darbo apniokejin-ro tvarkos apra5as (toliau - ApraSas) nustato Elektrenq sav. Vievio
lop3elio-darLelio ,,Eglute" darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis (toliau * DarbLrotojai),

pareigines algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijus, pareigines algos pastoviosios dalies

koeficiento didinimo kriterijus, pareigines algos kintamosios dalics mokejimo tvarkq ir sqlygas,

priernokq ir premijrl mokejimo tvarkq ir s4lygas.
2. Darbuotojr-1 darbo uZmokesdio sudetines dalys nurodytos Lietuvos Respublikos

valstybes ir savivaldybiq jstaigq darbuotojq darbo apmokejimo ir komisijos nariq atlygio uZ darbrl

lstatymo (toliau - Valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo istatymas) 5

straipsnio 1 dalyje.
3. Apra3e vartojamos s4vokos atitinka Valstybes ir savivaldybiq lstaigtl darbuotojq

darbo apmokejimo ir komisijq nariq atlygio rfi darb4 istatyme ir kituose aktuose apibreZtas s4vokas:

3.1. darbuotojq pareigybiq skaidius Sis skaidius nustatomas pagal istaigos
direktoriaus patvirtint4 pareigybiq s4ra34;

3,2. i3silavinimas - valstybes pripaZistamais dokumentais patvirtinta i5silavinimo
pakopa, pvz. vidurinis i5silavinimas, auk5tasis universitetinis i5silavinimas ir pau.;

3.3. tarn tiklos krypties i5silavinimas - istaigos darbuotojui prievole turdti tanr tikros
krypties iBsilavinim4 (yra nustatonra pareigybes apla5yme);

3.4. darbo staZas - tai laikas, per kurf asmuo turejo darbo santykius, taip pat kiti
laikotarpiai, kurie pagal nonninius teises aktus ar kolektyvines sutartis gali buti iskaidiuojami ! darbo
staLq.

3.5. pedagoginio darbo staZas - specialus darbo staZas, kuris nustatomas Svietimo ir
rnokslo rninistro nustatyta tvarka;

3.6. profesinio darbo patirtis patirtis igyta dirbant pagal darbo sutarti ar
savaranki5kai. Darbo patirtimi gali buti laikomas darbas bet kokios teisines formos juridiniame
asr.nenyje ar dirbant savaranki5kai, kai dirbant tok! darb4 yra atliekamos tos padios ar pana5ios
funkcijos, kurios yra nurodytos istaigos direktoriaus patvirtintame konkredios pareigybes apraSyme;

3.7. vadovaujamo darbo patirtis - tarn tiklo kolektyvo veiklos organizavimas,
tvarkymas, buvimas atsakingu ti, organizacijos veikl4.

II SKYRIUS
PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMAS IR DIDINIMAS
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4. Pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai yra 5ie:

4. 1. Valstybes ir savivaldybiq lstaigq vadovq ir jq pavaduotojq pareigines algos pastoviosios

dalies koeficientai:

Valstybes ar

savivaldybiq

istaigq grupe

Vadovaujamo darbo

patiltis (rnetais)

Pastoviosios dalies koeficientai, jeigu

pareigybes lygis A

vadovq vadovq pavaduotojq

II grupe

(s 1-200
pareigybiq)

iki s 6,44-13,64 5,96*12,28

nuo daugiau kaip 5 iki
10

6,5 g- I 3,86 6,0-72,47

daugiau kaip 10 6,72-14,08 6,03-12,61

4.2. Mokytojq, dirbandiq pagal ikintokyklinio ugdyrno program4, ir rneninio ugdyrno

mokytojr-1, dirbandiq pagal ikimokyklinio ir (arba) priesmokyklinio ugdymo programas, pareigines

algos pastoviosios dalies koeficientai:

Kvalifikacine
kategorija

Pastoviosios dalies koefi cientai

oedaeoeinio darbo staZas (metais)

iki 3

nuo
daugiau

kaip 2 iki
5

nuo
daugiau
kaip 5
iki 10

nuo

daugiau
kaip 10

iki ls

nuo
daugiau
kaip 15

iki 20

nLlo

daugiau
kaip 20
iki 25

daugiau
kaip 25

Nesuteiktos kvalifikacines kategorii os

Mokytoias 6,91 6,94 J,o 1.13 7.35 7,38 7,42

Suteiktos kvalifikacines kategorijos

Mokvtoias 7.43 1.44 7.45 7.49 7,51 7,54 7,59

Vyresnysis
mokvtoias

7,6 7,63 7,67 1,97 8,01 8,05

Mokytojas
rnetodininkas

8,12 8,27 8,53 8,57 8,62

Mokytojas
ekspertas

9,24 9,39 9,63 9,67 9,7 |

Pareigybe

Pastoviosios dalies koeficientai

pedasoeinio darbo staZas (metais)

iki 3
nuo daugiau
kaip 3 iki 10

nuo daugiau
kaip 10 iki 15

daugiau kaip 15

Nesuteiktos kvalifikacines katesoriios

4.3. Specialiq1q pedagogq, logopedq pareiginiq algq pastoviosios dalies koeficientai:



Specialusis pedagogas,

logopedas,
surdopedagogas,
tiflopedasosas

\) 5,46 5,J 6,0

Pedagogin darto staZas (me is)

iki 10
nuo daugiau kaip

10 iki 15
daugiau kaip l5

Suteiktos kvalifi kacines ktrtegortlos

Specialusis pedagogas,

logopedas,
surdopedagogas,
tiflopedasosas

5,47 5,8 6,02

Vyresnysis specialusis
pedagogas, vyresnysis
logopedas, vyresnysis
surdopedagogas,
vyresnysis
tifloDedaeosas

6,76 6,23 6,45

Specialusis pedagogas

metodininkas, logopedas
metodininkas,
surdopedagogas
metodininkas,
titlopedagogas
metodininkas

6,6 6,17 6,92

Specialusis pedagogas

ekspertas, logopedas
ekspertas,
surdopedagogas
ekspertas, tifl opedagogas
ekspertas

7,38 7,46 7,7

4.4. Psichologq asistentq, psichologq, socialiniq pedagogq pareigiq algq pastoviosios dalies
koeficientai:

Pareigybe

Pastoviosios dalies koeficientai

pedagoginio darbo staZas (metais)

iki 3

nuo daugiau
kaip 3 iki

t0

nuo daugiau
kaip l0 iki 15

daugiar,r

kaip 15

Nesuteiktos kvalifikacines kategoriios
Psicholoeo asistentas 5.18 5.2t { ?{ 5,3

Specialusis pedagogas,
logopedas, surdopedagogas,
tifl opedagogas, socialinis
pedagoqas

5,3 8 5,61 5,87 5,95
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Pedagoginio darbo staLas (metais)

iki l0
nuo daugiau

kaip 10 iki 15

daugiau
kaip l5

Suteiktos kvalifikacines kategorijos

Specialusis pedagogas,

logopedas, surdopedagogas,
tiflopedagogas, socialinis
pedagogas, ketvirtos
kategorij os psichologas

5,89 6,06 6,13

Vyresnysis specialusis
pedagogas, vyresnysis
logopedas, vyresnysis
surdopedagogas, vyresnys i s

ti tlopedagogas, vyresnysis
socialinis pedagogas, tredios
kategorij os psichologas

6,55 6,63 6,83

Specialusis pedagogas

rnetodininkas, logopedas
metodininkas,
surdopedagogas
metodininkas, tifl opedagogas
rnetodininkas, socialinis
pedagogas metodininkas,
antros kategorijos
psichologas

7,1.4 '7 )q 7,48

Suteiktos kvalifikacines katesoriios
Specialusis pedagogas

ekspertas, logopedas
ekspeftas, surdopedagogas
ekspertas, tifl opedagogas
ekspeftas, socialinis
pedagogas ekspertas, pinnos
kateeorii os psicholoeas

7,93 8,13 8,28

4.5 . Speoialistq ir kvalifikuotq darbuotojq parcigines algos pastoviosios dalies koefioientai:

Pareigybes lygis

Pastoviosios dalies koef,rcientai (pareigines algos baziniais dydZiais)
profesinio darbo patirtis (metais)

lkiz nuo daugiau kaip
2iki5

nuo daugiau
kaip 5 iki 10

daugiau kaip 10

A 1 ir 42 lysiai 4.7 -8.36 4.73 -9.35 4.8 - r0"45 5,01 - 11,55

B lvsis 4"3 - 8.03 4.35 - 8.14 4.43 - 8^36 4.49 - 8.8
C lyeis 4,0 - s.83 4,03 - 5,94 4.06 - 6.16 4,09 - 7 ,7
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kriterijus:

5

5. Darbuotojq pareigines algos pastovioji dalis nustatonta, atsiZvelgiant i Siuos

5. 1. veiklos sudetingum4;
5.2. darbo kr[vi (intensyvumas nevir5ijant uttstzttyto darbo laiko);

5.3. atsakonrybes lyg!;
5.4. papildomq fgudZiq al svarbiq einamoms paleigoms Ziniq turejim4;
5.5. savaranki5kumo lygi;
5.6. darbo funkcijrl ivairovg;
5.7. kitus, direktoriaus vertinimu, svarbius kriterijus.
6. Darbininkq, atliekandiq paprastas ir pasikartojandias uZduotis, kurioms atlikti

nebltina profesine kvalifikacija ir (ar) dalbo patirtis, pareigybes priskiriamos D lygiui.
7. Lop5elio-darZelio direktorius, atsiZvelgdamas ! Apra5o 4 punkte uustatytus kriteriir"rs,

konklediai darbuotojo pareigybei nustato pareigines algos pastoviosios dalies dydZio. Nurodo, kiek
procentq nuo pareigines algos pastovios dalies koeficientq, nustatytq Valstybes ir savivaldybiq

istaigq darbuotojq darbo aprnokejimo ir komisijq nariq atlygio uZ darb4 istatymo prieduose

(atsiZvelgiant ! pareigybes lygl), vidurkio turetq sudaryti tai darbuotojo pareigybei nLlstatytil

pareigines algos pastovioji dalis. Kuo veikla sudetingesne, ivairesnes funkcijos, atsakomybes lygis

didesnis, tuo didesni procent4 nuo pareigines algos pastoviosios dalies koeficienttl vidurkio
direktorius nustato, atitinkamai, jeigu veikla nesudetinga, funkcijos vieuodos, uustatotnas maZesnis

procentas nuo pareigines algos pastoviosios dalies koeficientrl vidurkio.
8. Lop5elio-darZelio direktorius atrinktam pretendentui Siai darbuoto-jo pareigybei

uZimti, darbuotojui pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas taip:
8.1. atsiZvelgiant iatrinkto pletendento profesinio darbo patirtj, nustatoma, kuris i5

Valstybes ir savivaldybiq istaigtl darbuotojq darbo apmokejimo ir korlisijos naritl atlygio uZ darb4

istatymo prieduose atitinkamo lygio pareigybei nr.rstatyto pareigines algos pastoviosios dalies
koefi cientq intervalq taikytinas Siam darbuotojuil

8.2. apskaidiuojamas pareigines algos pastoviosios dalies koeficientq intervalo apatines

ir vir5utines ribos vidurkis;
8.3. tokiu budu apskaidiuotas vidurkis dauginamas i5 Siai darbuoto.jo pareigybei

nustafyto pareigines algos pastoviosios dalies dydZio procentine i5rai5ka;
8,4. tokiu bldu apskaidiuotas pareigines algos pastoviosios dalies koeflcier:rtas

sulygstamas darbo sutartyje.
9. iei darbuotojui einant pareigas fvyksta stmkt[riniai ar organizaciniai pokydiai,

pakinta darbuotojo funkcijq pobudis ar kvaliflkacija ar atsiranda kitq aplinkybitl, clel kuriq butina i5

naujo ivertinti darbuotojui nustatyt4 pareigines algos pastoviosios dalies koeficientq, direktorius,
vadovaujantis Apra5o 4 ir 5 punktais, nustato nauj4 pareigines algos pastoviosios dalies koeficient4.

10. Pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 20 procentq Valstybes
ir savivaldybiq lstaigq darbuotojq darbo apmokejimo istatymo 7 straipsnio 6 dalyje nustatytais
atvejais.

11. Pareigines algos pastoviosios dalies gali blti didinamas iki 100 procentq Valstybes
ir savivaldybitl fstaigq darbuotojq darbo apmokejimo fstatyrno 7 straipsnio 7 dalyje nustatytu atveju

- kai yra Lietuvos Respublikos Vyriausybes ar jos fgaliotos institucijos nustatytas atskirq profesijq
trfikumas Lietuvos Respublikos darbo rinkoje.

12. Pareigines algos pastovioji dalis didinarna 5-10 procentq mokytojanrs, dirbantienrs
pagal ikimokyklinio ugdyrno program4, ir meninio ugdyrno mokytojams, dirbantiems pagal
ikimokyklinio ir (arba) prie5mokyklinio ugdymo programas: jeigu grupe.ie ugdomi 2 ir daugiarl
mokiniq, del lgimtq ar igyttl sutrikirnq turindiq vidutiniq specialiqjq ugdymosi poreikitl, ir (arba) l-3
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rnokiniai, del lgimtq ar igytq sutrikimq turintys dideliq ar labai dideliq specialitliq ugdymosi

poreikiq.
13. Jeigu yra pagrindas pareigines algos pastoviosios dalies koeficient4 didinti Apra5o

8 arba 9 punkte nurodytais pagrindais, atitinkamai ltraukiamas i lop5elio-darlelio direktoriatrs

sifrlym4, kurio parengin-ras numatytas ApraSo 5 punkte arbaT punkte.

III SKYRIUS
PAREIGINES ALGOS KINTAMOSIOS DALIES MOKEJIMO TVARKA IR SALYGOS

14. Darbuotojo pareigines algos kintamoji dalis, bet ne didesne kaip 20 procentll

pareigines algos pastoviosios dalies, gali btti nustatyta lop5elio-dalZelio direktoriatrs darbuotojo

priemirno ! darb4 rnetu, atsiZvelgiant l: darbr.rotoio prof-esing kvalifikacij4 ir jam keliamus

uZdavinius, darbuotojo turim4 mokslin! laipsnj, pedagoginE veikl4, moksling veiklE, dalyvavirnq
Lietuvos ir tarptautinese darbo grupese, projektuose, kvalifikacijos kelimo intensyvumel, staZuotes,

kuriam patvirtinti gali bfiti pateikiami atitinkami paZymejimai ar sertifikatai. Pareigines algos

kintamoji dalis nustatoma nuo pastoviosios, taip pat ir nuo padidinto pastoviosios dalies (eigtr
padidinta).

15. Darbuotojq paleigines algos kintarnosios dalies nustatymas priklauso 1luo

praejusiais metais pasiektq rezultatq, kurie nustatomi Lietuvos Respublikos Vyriar"rsybes nustatyta
tvarka, atlikus darbuotojq metines veiklos vertinimo procedfiras.

16. LopSelio-darZelio direktorius, ivertings darbuotojo veik14 labai gerai, nustato

kintamosios dalies dydi vieneriq rnetq laikotarpiui nuo 10 iki 50 procentq pareigines algos

pastoviosios dalies priklausomai nuo istaigai skirtq asignavimq ir atsiZvelgdamas i tai, kokia buvo
Siq uZduodiq ivykdyrno kokybe, kokius sutartus veltiriimo rodiklius darbuotojas pasieke, o kokius ir
kokia apimtimi - vir5ijo.

17. Lop5elio-darZelio direktorius, ivertings darbuotojo veikl4 gerai, nustato kintatnosios
dalies dydi vieneriq metq laikotarpiui 10 procentq pareigines algos pastoviosios dalies priklausomai
nuo !staigai skirtq asignavimq ir atsiZvelgdamas i tai, kokia apimtimi darbr"rotojas ivykde nustatytas
uZduotis, kokia buvo Siq uZduodiq atlikimo kokybe, kokius sutartus vertinirno rodiklius darbuotojas
pasieke.

18. Lop5elio-darZelio direktorius priima sprendim4 del kintarnosios dalies nustntyrno.
Kintanioji pareigines algos dalis nustatonra lopSelio-darZelio direktoriaus !sakymu.

IV SKYRIUS
PRIEMOKU IR PREMIJU MOKEJIMAS

19. Lop5elio-darZelio darbuotojarns gali btti mokamos priernokos r"rZ papildomq darbo
kriivi atliekant pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas, o taip pat uZ papildorntl pareigq ar
uZduodiq, nenustatytq pareigybes apra5yme, vykdymq.

20. Lop5elio-darZelio direktotius, ivertings susidarius! papildom4 darbo krDv!
darbuotojr.ri, nustato priemok4, kuri gali siekti iki 30 procenttl pareigines algos pastoviosios dalies
dydZio. Konkledias papildornas uZduotis, priernokos dydi ir laikotarpi, jeigu galima, atsiZvelgdamas
! padidejusi darbq mastq, nustato direktorius.

21. Darbuotojui prienioka, skiriama lop5elio-darZelio direktoriaus jsakymu, mol<anra
tol kol darbuotojas vykdo papildomas fi-rnkcijas (funkcijos nurodomos jsakyrne).

22. Darbuotojams gali btti skiliamos premijos uZ vienkartiniq ypad svarbitl uZduodiq
atlikim4. Premijos darbuotojams taip pat gali buti skiriarnos, ivertinus plaejusir4 kalendoriq metq
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22. Darbuouojams gali btiti skiriamos premijos uZ vienkartiniq ypad svarbiq uZduodiq
atlikimq. Premijos darbuotojams_.taip pat gali buti skiriamos, lvertinus praejusiq kalendoriq metq
veikl4 labai gerai. Premijos negali vir5yti darbuotojui nustatytos pareigines algos pastoviosios dalies
dydZio.

23. Premijos, atlikus vienkartines ypad svarbias lstaigos veiklai uZduotis ir lvertinus
darbuotojo praejusiq kalendoriniq metq labai gera1, gali buti skiriamos ne daugiau kaip vien4 kartq
per metus.


