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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Visagino „Verdenės“ gimnazijos (toliau – gimnazijos) darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis, darbo apmokėjimo sistema (toliau – Sistema) nustato gimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pareigybių lygius ir grupes, pareiginės algos pastoviosios dalies 

nustatymo kriterijus, pareiginės algos kintamosios dalies mokėjimo tvarką ir sąlygas, priemokų, 

premijų ir materialinių pašalpų mokėjimo tvarką ir sąlygas. 

          2. Ši sistema parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių darbuotojų 

darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 (toliau - Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso 

Nr. XII-2603 (toliau – LR Darbo kodeksas) nuostatomis ir suderinta su kitais gimnazijos lokaliniais 

teisės aktais bei taikoma apskaičiuojant ir išmokant pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų darbo 

užmokestį. 

3. Sistemoje vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme apibrėžtas sąvokas. 

4. Su Sistema supažindinami visi gimnazijos darbuotojai. 

 

II SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ LYGIAI IR GRUPĖS 

 

5. Gimnazijos darbuotojų pareigybės yra keturių lygių:  

5.1. A lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas;  

5.2. B lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar 

specialusis vidurinis išsilavinimas, įgyti iki 1995 metų;  

5.3. C lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta 

profesinė kvalifikacija;  

5.4. D lygio – pareigybės, kurioms netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos 

reikalavimai.  

6. Gimnazijos darbuotojų pareigybės skirstomos į šias grupes:  

6.1. gimnazijos vadovai ir jų pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, atsižvelgiant į 

būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti;  

6.2. struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B 

lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti;  

6.3. specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną 

išsilavinimą toms pareigoms eiti;  

6.4. kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui;  

6.5. darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui (toliau – darbininkai).  

 

III SKYRIUS 

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMAS  

 

7. Gimnazijos darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma 

pareiginės algos koeficientais, kurių vienetas yra lygus pareiginės algos baziniam dydžiui, 

atsižvelgiant į šiuos kriterijus:  

7.1. veiklos sudėtingumą;  

7.2. darbo krūvį (intensyvumas neviršijant nustatyto darbo laiko); 

7.3. atsakomybės lygį;  

7.4. papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimą; 

7.5. savarankiškumo lygį; 



7.6. darbo funkcijų įvairovę; 

7.7. darbo sąlygas. 

8. Gimnazijos darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Sistemos 1, 2 ir 3 

priedus ir atsižvelgus į Pareigybių steigimo, naikinimo bei pareigybių kategorijų ir koeficientų  

nustatymo (keitimo), priedų, priemokų, pašalpų skyrimo svarstymo komisijos (toliau – komisija) 

siūlymus,  vadovaujantis Sistemos 7 punkte nustatytais kriterijais bei atsižvelgiant į pareigybės lygį ir 

profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas 

pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos pareigybės 

aprašyme nustatytoms analogiškos funkcijos.  

9. Darbuotojai profesinio darbo patirtį, įgytą kitose darbovietėse, įrodančius dokumentus turi 

pateikti gimnazijos raštinės vedėjui. Nepateikusiems patirtį įrodančių dokumentų, nustatant algos 

pastoviosios dalies koeficientą, vertinama profesinė patirtis, įgyta gimnazijoje.   

10. Naujai priimamam darbuotojui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, 

nurodytas Sistemos 1  priede ir atsižvelgiant į komisijos siūlymą. 

11. Gimnazijoje steigiant naują pareigybę papildomas Sistemos 1  priedas į jį įrašant naujai 

steigiamos pareigybės pavadinimą pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių bei nustatytą pareiginės 

algos pastoviosios dalies koeficientą. 

12. Gimnazijos A ir B lygio specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai 

nustatomi pagal šiuos kriterijus: 

12.1. vykdomos tik pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos, o jų atlikimui nereikalingi 

papildomi įgūdžiai, sprendimai savarankiškai nepriimami; 

12.2. darbas, susijęs su informacijos teikimu valstybės, savivaldybės ir kitoms institucijoms, 

funkcijoms atlikti savarankiškai pasirenkamas būdas ar metodas, reikalingi papildomi įgūdžiai ir 

specialios žinios ar informacinių sistemų ir (ar) darbo vietų priežiūra; 

12.3. aukštas atsakomybės lygis, t. y. darbuotojo veikla nuolat susijusi su dokumentų rengimu, 

aiškinimu, išvadų teikimu, apskaitos tvarkymu ar atsiskaitymų kontrole, ar biudžeto vykdymu ir 

finansinių ataskaitų sudarymu, ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų priemonių planavimu ir 

administravimu, ar pažeidimų kontrole, ar informacinių sistemų priežiūra ir apsauga. 

13. C lygio kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas 

pagal šiuos kriterijus: 

13.1.   mažai sudėtingos užduotys, vykdomos tik pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos; 

13.2. atliekama daugiau papildomų funkcijų, lyginant su kitais analogiškas funkcijas 

atliekančiais kvalifikuotais darbuotojais.  

14. Darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimalios mėnesinės algos dydžio. 

15. Esant poreikiui gimnazijoje įsteigti naują darbuotojo pareigybę arba, jei darbuotojui jau      

suteikta kvalifikacija arba atsiranda kitų aplinkybių, dėl kurių būtina iš naujo įvertinti darbuotojui 

nustatytiną pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, gimnazijos direktorius, vadovaudamasis 

Sistemos 7, 11–13 punktais, parengia motyvuotą siūlymą bei suderinęs jį su gimnazijos vyriausiuoju 

buhalteriu, teikia šį siūlymą Visagino savivaldybės administracijos direktoriui.  

 

IV SKYRIUS 

PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES MOKĖJIMO/NUSTATYMO  TVARKA IR 

SĄLYGOS 

 

16. Darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatoma ne ilgiau kaip vieneriems 

metams:  

16.1. atsižvelgus į darbuotojo praėjusių metų veiklos vertinimo pagal darbuotojams nustatytas 

metines užduotis, pasiektus rezultatus, išskyrus Sistemos 10 punkte nustatytą atvejį;  

16.2. darbuotojo priėmimo į darbą metu, atsižvelgiant į priimamo darbuotojo reikalingumą,  

profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius, darbuotojo kvalifikacijos kėlimo intensyvumą, 

užsienio kalbos mokėjimą (pateikiami atitinkami pažymėjimai ar sertifikatai), kuri negali būti didesnė 

kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies. 

17. Įvertinus darbuotojo praėjusių metų veiklą: 

17.1. labai gerai – vieneriems metams gali būti nustatomas pareiginės algos kintamosios dalies 

dydis – ne mažesnis kaip 10 ir ne didesnis kaip 50 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, 

priklausomai nuo gimnazijai skirtų asignavimų, ir gali būti skiriama premija.  



17.2. gerai – vieneriems metams gali būti nustatomas pareiginės algos kintamosios dalies dydis – 

iki 10 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, priklausomai nuo gimnazijai skirtų asignavimų. 

17.3. patenkinamai – vieneriems metams nenustatoma pareiginės algos kintamoji dalis; 

17.4. nepatenkinamai - vieneriems metams nustatomas mažesnis pastoviosios dalies koeficientas 

iki minimalaus nustatyto koeficiento pareigybės aprašyme. 

18. Darbuotojų pareiginės algos kintamąją dalį įvertina tiesioginis vadovas kartu su įstaigos 

darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiais asmenimis. 

19. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, darbininkų pareiginės algos kintamoji dalis 

nenustatoma. 
 

V SKYRIUS 

MOKYTOJŲ DARBO KRŪVIO SANDARA 

 

         20. Mokytojo pareigybę (etatą) sudaro: kontaktinės valandos, nekontaktinės valandos, skirtos 

funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, vykdyti ir nekontaktinės valandos, skirtos 

funkcijoms, susijusioms su veikla gimnazijos bendruomenei, vykdyti. Iš viso 1512 valandų per metus 

(36 savaitinės valandos x 42). 

  20.1.Kontaktinė valanda – bendrojo ugdymo srities (dalyko) pamoka, formalųjį švietimą 

papildanti ugdymo programoms įgyvendinti ugdymo (mokymo) planuose numatyta valanda 

(konsultacija), neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti numatyta valanda. 

       20.2. Nekontaktinės valandos yra skirstomos į valandas, skirtas funkcijoms, susijusioms su 

kontaktinėmis valandomis, vykdyti, ir valandas, skirtas funkcijoms, susijusioms su veikla gimnazijos 

bendruomenei, vykdyti. 

20.2.1.Nekontaktinės valandos funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, vykdyti 

skiriamos ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių mokymosi pasiekimams vertinti, 

mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informuoti apie mokinių ugdymo ir ugdymosi 

poreikius, mokymosi pažangą, savišvietai ir profesiniam tobulėjimui. 

20.2.2.Mokytojams nekontaktinių valandų funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, 

paskirstymas nustatomas kasmet iki rugpjūčio 31 d. direktoriaus įsakymu (Sistemos 2 priedas). 

     20.3. Nekontaktinės valandos funkcijoms, susijusioms su veikla gimnazijos bendruomenei, vykdyti, 

skiriamos kitai ugdomajai veiklai su mokiniais, bendradarbiauti su pedagoginiais darbuotojais, 

mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ir gimnazijos partneriais; vadovauti klasei (grupei), įsivertinti 

įstaigos veiklai, siekiant gimnazijos ugdymo (mokymo) tikslų, atlikti kitiems darbams, kurie nėra 

apibrėžiami kaip kontaktinės valandos ir valandos funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis 

valandomis, vykdyti.  Nekontaktinių valandų funkcijoms, susijusioms su veikla gimnazijos 

bendruomenei, vykdyti paskirstymas nustatomas kasmet iki rugpjūčio 31 d. direktoriaus įsakymu 

(Sistemos 3 priedas). 

20.3.1.Pradinių klasių mokytojams nekontaktinės valandos funkcijoms, susijusioms su veikla 

gimnazijos bendruomenei, yra privalomai skiriamos klasės vadovo veiklai.   

20.3.2.Mokytojams, turintiems tik vadovavimo klasės veiklai valandų, bet neturintiems kontaktinių 

valandų, gali būti skiriamos nekontaktinės valandos funkcijoms, susijusioms su veikla gimnazijos 

bendruomenei. 

21. Darbo sutartyje nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos 

sudėtingumo mokytojams didinami: 

21.1.  0,25  proc. už kiekvieną klasėje/grupėje ugdomą mokinį, dėl  įgimtų ar įgytų sutrikimų turintį  

vidutinių specialiųjų  ugdymosi poreikių; 

21.2.   0,5 proc. už kiekvieną klasėj/grupėje ugdomą mokinį, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintį 

didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

21.3. 10 proc. dirbantiems bendrojo ugdymo lavinamosiose klasėse, skirtose mokiniams, dėl įgimtų 

ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

21.4. 10 proc. dirbantiems pradinėse klasėse (jeigu klasėje mokosi 10 ir daugiau mokinių ir iš jų ne 

mažiau kaip 50 procentų nemoka valstybinės kalbos). 

 

 

 

 

 



 

VI SKYRIUS 

PRIEMOKŲ, PREMIJŲ IR MATERIALINIŲ PAŠALPŲ MOKĖJIMAS, KOMPENSAVIMAS 

UŽ DARBĄ POILSIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS, NAKTĮ IR VIRŠVALANDINĮ DARBĄ 

 

22. Gimnazijos darbuotojams gali būti mokamos priemokos: 

          22.1. priemokos už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės 

aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės, ar už papildomų pareigų ar 

užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą  sudaro iki 30 procentų 

pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Jeigu darbuotojui nustatyta ir pareiginės algos kintamoji 

dalis, priemokos ir kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų pareiginės algos pastoviosios 

dalies dydžio. 
        22.2. priemokos už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės 

aprašyme nustatytas funkcijas viršijant nustatytą darbo laiko trukmę, ar už papildomų pareigų ar 

užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą, turi būti pareiginės algos 

pastoviosios dalies dydžio proporcingai dirbtam laikui. 

  22.3. papildomas darbo krūvis skiriamas šalims susitarus. Negalima vienu metu skirti pavaduoti 

daugiau kaip vieno pedagoginio darbuotojo. 

        22.4. priemokos mokytojams už pamokų pavadavimą per mėnesį (pagal Mokytojų pavaduotų 

pamokų apskaitos knygos įrašus) įforminamos direktoriaus įsakymu einamojo mėnesio paskutinę 

darbo dieną, nurodant pavaduotų valandų skaičių ir bendrą sumą. 

23. Gimnazijos darbuotojo tiesioginis vadovas, įvertinęs darbuotojui susidariusį papildomą darbo 

krūvį ar skiriamas papildomas pareigas ar užduotis, siūlo skirti darbuotojui priemoką, pateikdamas 

gimnazijos direktoriui motyvuotą tarnybinį prašymą dėl priemokos skyrimo (toliau – tarnybinis 

prašymas), suderintą su vyriausiuoju buhalteriu. Tarnybiniame prašyme turi būti konkrečiai nurodoma, 

už kokį papildomą darbo krūvį ar už kokių papildomų pareigų ar užduočių atlikimą siūloma skirti 

priemoką, nurodant konkretų terminą. Už darbuotojams pavestų papildomų pareigų ar užduočių 

vykdymo kontrolę atsakingas tiesioginis darbuotojo vadovas. 

24. Už laikinai nesančių darbuotojų pareigų/funkcijų vykdymą gali būti skiriamos papildomos 

sumuotos poilsio dienos tiesioginio vadovo teikimu: 

24.1. prie kasmetinių atostogų; 

24.2. mokinių atostogų metu.  

25. Tarnybinius prašymus dėl priemokų ir papildomų poilsio dienų nagrinėja ir siūlymus teikia 

komisija. 

26. Atsižvelgiant į tiesioginio darbuotojo vadovo siūlymą, suderinus su vyriausiuoju buhalteriu, 

gimnazijos darbuotojams gali būti skiriamos premijos: 

26.1. už vienkartinių ypač svarbių gimnazijos veiklai užduočių atlikimą; 

26.2. įvertinus praėjusių kalendorinių metų veiklą labai gerai, išskyrus darbininkus;  

27. Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. 

28. Premijos, atlikus vienkartines ypač svarbias gimnazijos veiklai užduotis ir (arba) įvertinus 

darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą labai gerai, gali būti skiriamos ne daugiau kaip vieną 

kartą per metus (viena premija gali būti skiriama atlikus vienkartines ypač svarbias užduotis ir viena 

premija – įvertinus labai gerai darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą), priklausomai nuo 

gimnazijai skirtų asignavimų. 

29. Tiesioginis vadovas gali siūlyti: skirti premiją papildomai prie kintamosios dalies, skirti tik 

premiją arba tik nustatyti darbuotojui kintamąją dalį. Premija negali būti skiriama darbuotojui, kuriam 

per paskutinius 12 mėnesių buvo paskirta drausminė nuobauda. 

30. Premijos gimnazijos darbuotojams skiriamos gimnazijos direktoriaus įsakymu remiantis 

komisijos teikimu. 

31. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbo užmokestis 

arba darbuotojo pageidavimu kompensuojama: 

31.1. tą dieną(as) pridedant prie kasmetinių atostogų ir mokant už tą dieną(as) darbuotojui jo 

vidutinį darbo užmokestį; 

31.2. nemokant už darbą poilsio dieną, o dvi dienas arba pridedant prie kasmetinių atostogų ir 

mokant jo vidutinį darbo užmokestį. 

32. Už viršvalandinį darbą ir darbą naktį mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojo darbo 



užmokesčio. 

33. Materialinė pašalpa (toliau – pašalpa) skiriama ir darbuotojui pateikus motyvuotą rašytinį 

prašymą (toliau – prašymas). Prašyme turi būti aiškiai nurodyta, kodėl reikalinga pašalpa, pateikiami 

tai patvirtinantys dokumentai (sveikatos priežiūros įstaigos pažyma apie sveikatos būklę, vaistų 

įsigijimą arba būtinų mokamų medicininių paslaugų apmokėjimą patvirtinantys dokumentai, šeimos 

nario mirties liudijimo kopija, pažyma apie stichinę nelaimę, vagystę ir pan.).  

34. Siekdami gauti pašalpą darbuotojai parengia prašymą, suderina jį su savo tiesioginiu vadovu 

prideda patvirtinančius dokumentus ir pateikia gimnazijos komisijai. 

35. Prašymus dėl materialinės pašalpos skyrimo nagrinėja ir gimnazijos direktoriui siūlymus, 

suderinusi su vyriausiuoju buhalteriu, teikia komisija. 

36. Mirus gimnazijos darbuotojui, atsižvelgus į šeimos narių pateiktą prašymą (ir prie jo pridėtą 

mirties faktą patvirtinantį dokumentą) gimnazijos direktorius skiria materialinę pašalpą, suderintą su 

vyriausiuoju buhalteriu; gimnazijos direktoriui teigiama rezoliucija pritarus prašymui, materialinė 

pašalpa išmokama mirusiojo šeimos nariams (sutuoktiniui, vaikui (įvaikiui), motinai, tėvui (įmotei, 

įtėviui). 

37. Pašalpa gali būti skiriama ir mokama iš gimnazijai skirtų lėšų tik esant darbo užmokesčio 

ekonomijai ir negali viršyti 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

38. Iki Įstatymo įsigaliojimo į pareigas priimti gimnazijos darbuotojai, neturintys pareigoms 

eiti būtino išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos, toliau eina pareigas, bet ne ilgiau kaip iki 2022 

metų sausio 1 d.. Per šį laikotarpį aukštojo išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos neįgiję 

gimnazijos darbuotojai atleidžiami iš einamų pareigų, nemokant jiems išeitinės išmokos.  

39. Darbuotojui nustatyta pareiginės algos pastovioji dalis nurodant koeficientą sulygstama 

darbo sutartyje. Pasikeitus darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientui, atitinkamai 

pakeičiama su darbuotoju sudaryta darbo sutartis. 

40. Informacija apie darbuotojo darbo užmokestį teikiama ir skelbiama tik teisės aktuose 

numatytais atvejais arba darbuotojui sutikus.  

41. Ginčai dėl darbuotojo darbo vertinimo ar darbo  užmokesčio sprendžiami darbo ginčams 

nagrinėti nustatyta tvarka. 
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