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ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS   

DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja 

Šiaulių Didždvario gimnazijos (toliau – Gimnazijos) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis 

(toliau – Darbuotojai), darbo apmokėjimo sistemą, pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo 

kriterijus, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento didinimo kriterijus, pareiginės algos 

kintamosios dalies mokėjimo tvarką ir sąlygas, priemokų ir premijų, materialinių pašalpų mokėjimo 

tvarką ir sąlygas, darbuotojų pareigybių lygius ir grupes, taip pat kasmetinį veiklos vertinimą. Tai, 

kas nenumatyta Apraše, sprendžiama taip, kaip nustatyta Įstatyme. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių 

įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu (toliau – 

Įstatymas), Lietuvos Respublikos darbo kodeksu.  

3. Pagrindinės šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 

3.1. darbuotojas – asmuo, dirbantis gimnazijoje pagal su juo sudarytą darbo sutartį; 

3.2. darbo užmokestis – visos darbuotojo pajamos, gaunamos už darbą, atliekamą pagal 

darbo sutartį su gimnazija, t. y. pareiginis atlyginimas, priemokos, premijos; 

3.3. priemoka – darbo užmokesčio dalis, kuri darbuotojui mokama už darbą nukrypstant 

nuo įprastų darbo sąlygų, t. y. už papildomus darbus, už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų 

(pareigų) vykdymą, už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą; 

3.4. premija - darbo užmokesčio dalis, skirta darbuotojams skatinti; 

3.5. materialinė pašalpa – tai finansinė parama darbuotojui (ar jo šeimai), skiriama 

darbuotojui, kurio materialinė būklė sunki dėl jo paties ligos, šeimos nario (sutuoktinio, vaiko, 

(įvaikio), motinos, tėvo (įmotės, įtėvio) ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo ar kitų 

aplinkybių.  

4. Informaciją apie darbuotojus, t. y. jų išsilavinimą, darbo stažą, kvalifikacinę 

kategoriją ir kitus duomenis, renka ir tvarko gimnazijos sekretoriato vedėja. 

5. Darbuotojo valandinis atlygis arba mėnesinė alga negali būti mažesni už Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nustatytus minimalųjį valandinį atlygį ir minimaliąją mėnesinę algą. 

6. Su šia darbo apmokėjimo tvarka supažindinami visi gimnazijos darbuotojai. 

 

II SKYRIUS 

DARBO LAIKO APSKAITA 

 

7. Darbo laiko apskaitos žiniaraštį atsakingi už šį darbą darbuotojai pildo kiekvieną 

dieną. 

8. Einamojo mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraščiai – ne vėliau kaip likus 4 

(keturioms) darbo dienoms iki paskutinės mėnesio darbo dienos, užpildyti ir atsakingų asmenų 

pasirašyti pateikiami Šiaulių apskaitos centrui. 

9. Kiekvieną mėnesį darbo užmokestis darbuotojams skaičiuojamas, atsižvelgiant į 

faktiškai dirbtą laiką. 

 



III SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ LYGIAI IR GRUPĖS 

 

10. Gimnazijos darbuotojų pareigybės yra keturių lygių:  

11.  A lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas: 

11.1. A1 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis 

išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 

11.2. A2 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis 

išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis 

koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu 

išsilavinimu, taip pat mokytojų pareigybės. 

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

įgytas iki 2009 m. ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų.  

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

įgyta profesinė kvalifikacija.  

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

reikalavimai.  

15. Gimnazijos darbuotojų pareigybės skirstomos į šias grupes:  

15.1. biudžetinių įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A1 

lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti; 

15.2. struktūrinių padalinių vadovai kurių pareigybės priskiriamos A2 lygiui, 

atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti;  

15.3. mokytojai ir specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, 

atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti;  

15.4. kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui;  

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

 

IV SKYRIUS 

DARBO UŽMOKESTIS 

 

16. Darbo užmokestis – tai atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo 

sutartį. 

17. Darbuotojų darbo užmokestį sudaro: 

17.1. pareiginė alga (pastovioji ir kintamoji dalys arba tik pastovioji dalis, kai kintamoji 

dalis nenustatoma); 

17.2. priemokos; 

17.3. mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, 

budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų; 

17.4. premijos. 

18. Pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymas ir didinimas: 

18.1. darbuotojų, išskyrus nekvalifikuotų darbuotojų, pareiginės algos pastovioji dalis 

nustatoma pareiginės algos koeficientais, kurio vienetas yra lygus pareiginės algos baziniam 

dydžiui, nustatomam įstatymu. Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama atitinkamą 

pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio. Nekvalifikuotiems 

darbuotojams mokama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga ir 

minimalus valandinis atlygis.  

18.2. pareigybės, išskyrus mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, gimnazijos 

direktoriaus, jo pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientas nustatomas atsižvelgiant  į išsilavinimą, pareigybės lygį, profesinio 

darbo patirtį ir vadovaujamo darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo 

dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas 

arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos.  Jeigu Įstatyme pareiginės 



algos pastoviosios dalies koeficientas pateiktas intervalu, atitinkamos pareigybės pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientas nustatomas direktoriaus įsakymu ir gali būti didinamas pagal 

kriterijus: 

18.2.1. dėl darbo krūvio (funkcijos ir joms atlikti reikalingas darbo laikas) – iki 20 

procentų; 

18.2.2. dėl veiklos sudėtingumo (sukeliantis nervinę įtampą darbas, informacijos 

teikimas (raštu ir žodžiu), konfliktinių situacijų valdymas, sudėtingų klausimų nagrinėjimas ir 

sprendimo būdai, analizuojant ir apibendrinant medžiagą) – iki 10 procentų; 

18.2.3. dėl atsakomybės lygio (tam tikro lygio sprendimų priėmimas ir veiklos, 

padedančios gimnazijai pasiekti geresnių rezultatų), atsakomybė už konkrečios politikos formavimą 

įstaigos mastu – iki 20 procentų; 

18.2.4. dėl papildomų žinių ir įgūdžių (bendravimo įgūdžių turėjimas, teisinių, 

raštvedybos, apskaitos žinių turėjimas ir taikymas, profesinis tobulėjimas) – iki 20 procentų; 

18.2.5. dėl įvairiapusiškos gimnazijos veiklos (tarptautinių ar šalies renginių 

organizavimas, tarptautinių ar šalies projektų inicijavimas ir organizavimas pritraukiant papildomą 

finansavimą) – iki 5 procentų; 

18.2.6. dėl sisteminės mokymosi pagalbos kiekvienam mokiniui teikimo gerinant 

mokinių pasiekimus ir užtikrinant ugdymosi pažangą – iki 5 procentų; 

18.2.7. dėl gimnazijoje vykdomų užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 

formaliojo švietimo arba formalųjį švietimą papildančių neformaliojo švietimo programų, 

organizuojamo nuotolinio mokymo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

pritarimu – iki 5 procentų; 

18.2.8. jei darbuotojo veikla atitinka du ir daugiau kriterijus, jo koeficientas negali būti 

didinamas daugiau kaip 30 procentų. 

18.3. Pareigybių pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų dydžius kiekvienais 

metais arba prireikus tvirtina gimnazijos direktorius. 

18.4. Darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies dydis gali pakisti, jei darbuotojui 

einant pareigas, įvyksta struktūrinių ar organizacinių pokyčių, pakinta darbuotojo funkcijos, darbo 

krūvis ir atsakomybės lygis. 

18.5. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento pokytis dėl profesinio darbo 

patirties, atsakomybės lygio, funkcijų ir kitų aplinkybių pasikeitimo nustatomas direktoriaus 

įsakymu, gavus darbuotojo prašymą. 

18.6. Profesinio darbo patirtis apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo 

dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas 

arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos. Sumuojama veikla visose 

įstaigose, kuriose darbuotojas dirbo, nebūtinai tik pagal darbo sutartį. Profesinio darbo patirtį 

įrodantys dokumentai – darbo sutartis su pareigybės aprašymu, pažyma iš buvusio darbdavio, 

archyvo ar kiti dokumentai, kuriuose matyti, kokios funkcijos buvo atliekamos. Išskirtiniais 

atvejais, nesant galimybės gauti profesinio darbo stažą patvirtinančio dokumento, darbuotojas gali 

teikti laisvos formos darbo aprašymą. Pateikti profesinio darbo patirtį patvirtinančius dokumentus 

yra darbuotojo atsakomybė. 

18.7. A1 lygio pareigybėms pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 

20 procentų. 

18.8. Darbuotojai, pasikeitus darbo stažui, prašymus dėl koeficiento perskaičiavimo nuo 

einamųjų metų rugsėjo 1 d., pateikia iki rugsėjo 1 d. 

18.9. Darbo stažui pasikeitus metų eigoje ir darbuotojui pateikus prašymą dėl 

koeficiento pakeitimo, koeficientas perskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 d. 

18.10. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, pavaduotojų ugdymui, karjeros 

specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Įstatymo 5 priedą. 

18.11. Mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas už visą darbo krūvį 

dėl veiklos sudėtingumo didinamas, jeigu jo klasėje (grupėje) ugdomas vienas ir daugiau mokinių, 



dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi 

poreikių 1-15 proc. 

18.12. Specialiųjų poreikių mokinių, mokinių, grįžusių iš užsienio, mokomų namuose 

mokinių papildomam ugdymui ir tokių mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti, atsižvelgiant į 

gimnazijai skirtas lėšas, gali būti skiriamos konsultacinės (kontaktinės) valandos. 

18.13. Socialiniam pedagogui, psichologui, specialiam pedagogui, dirbančiam su 

mokiniais, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, darbo užmokesčio koeficientas gali būti didinamas. 

19. Pareiginės algos kintamoji dalis: 

19.1. Darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių 

metų veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų 

vertinimo rodiklius bei gebėjimą atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. 

19.2. Sprendimą dėl konkretaus pareiginės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo 

priima gimnazijos direktorius, atsižvelgęs į vertinimo rezultatus ir darbuotojo veiklos sudėtingumą 

ir atsakomybės lygį. 

19.3. Gimnazijos darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta 

priėmimo į darbą metu, atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus 

uždavinius, tačiau ne didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies iki to darbuotojo 

kito kasmetinio veiklos vertinimo.  

19.4. Konkrečius pareiginės algos kintamosios dalies dydžius pagal gimnazijos darbo 

apmokėjimo sistemą, įvertinęs gimnazijos darbuotojų praėjusių metų veiklą, nustato gimnazijos 

direktorius įsakymu. 

19.5. Perkėlus gimnazijos darbuotoją į kitas pareigas gimnazijoje, pareiginės algos 

kintamosios dalies procentinis dydis, nustatytas už praėjusių metų veiklos vertinimą, išlieka iki kito 

to darbuotojo kasmetinio veiklos vertinimo. 

19.6. Darbininkams pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma.  

 20. Priemokos: 

 20.1. priemokos gimnazijos darbuotojams skiriamos gimnazijos direktoriaus įsakymu, 

esant darbuotojo sutikimui, tiesioginio vadovo teikimui, darbuotojo prašymui. Konkretų priemokos 

dydį, nurodydamas, už ką skiriama, nustato direktorius: 

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

aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės; 

20.1.2. už papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir 

suformuluotų raštu, vykdymą; 

20.1.3. už pavadavimą, kai raštu pavedama laikinai atlikti kito darbuotojo pareigybei 

nustatytas funkcijas; 

20.1.4. už darbą, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų (nuotolinis darbas, 

mokinių hibridinis ugdymas ir ugdymo organizavimas). 

20.2. Papunkčiuose 20.1.1., 20.1.2., 20.1.3. nustatytos priemokos gali siekti iki 30 

procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio ir gali būti skiriamos ne ilgiau kaip iki 

kalendorinių metų pabaigos. Šių priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali 

viršyti 60 procentų nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Papunktyje 20.1.4. 

nustatyta priemoka gali siekti iki 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio ir gali 

būti skiriama iki darbo, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų ar hibridinio ugdymo 

pabaigos. 

20.3. Mokytojams už darbe nesančio mokytojo pavadavimą mokama priemoka, už 

faktines pamokas ir pasirengimą joms mokama taikant pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientą. 

21. Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą, 

budėjimą: 

21.1. už darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo (pamainos) grafiką, švenčių 

dieną mokamas dvigubas darbo užmokestis; 



21.2. už darbą naktį ir viršvalandinį darbą mokamas pusantro darbuotojo darbo 

užmokesčio dydžio užmokestis. Už viršvalandinį darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo 

grafiką, ar viršvalandinį darbą naktį mokamas dvigubas darbuotojo darbo užmokestis, o už 

viršvalandinį darbą švenčių dieną – dviejų su puse darbuotojo darbo užmokesčio dydžio 

užmokestis; 

21.3. darbuotojo prašymu darbo poilsio ar švenčių dienomis dirbtas laikas ar 

viršvalandinio darbo laikas, padaugintas iš 21.1 ir 21.2 punkte nustatyto atitinkamo dydžio, gali 

būti pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko. 

21.4. su darbuotoju darbo sutartyje sulygus dėl padidinto darbo masto arba dėl 

papildomo darbo, darbas nelaikomas viršvalandiniu ir darbuotojui mokamas įprastas darbo 

užmokestis. 

22. Premijos: 

22.1. darbuotojams ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos premijos: 

22.1.1. atlikus vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis; 

22.1.2. įvertinus darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą labai gerai; 

22.1.3. įgijus teisę gauti socialinio draudimo senatvės pensiją ir darbuotojo iniciatyva 

nutraukus darbo sutartį. 

22.2. Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies 

dydžio. 

22.3. Premijos skiriamos neviršijant gimnazijai darbo užmokesčiui skirtų lėšų. 

22.4. Konkretų premijos dydį, nurodydamas už ką skiriama, nustato gimnazijos 

direktorius. 

22.5. Premija negali būti skiriama darbuotojui, per paskutinius 12 mėnesių padariusiam 

darbo pareigų pažeidimą. 

 

V SKYRIUS 

MATERIALINĖS PAŠALPOS 

 

23. Gimnazijos darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, 

šeimos narių (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos (įmotės), tėvo (įtėvio)), taip pat išlaikytinių, 

kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas darbuotojas, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto 

netekimo, jeigu yra gimnazijos darbuotojo rašytinis prašymas ir pateikti atitinkamą aplinkybę 

patvirtinantys dokumentai, gali būti skiriama iki 1 minimalios mėnesinės algos dydžio materialinė 

pašalpa iš gimnazijai skirtų lėšų.  

24. Mirus gimnazijos darbuotojui, jo šeimos nariams iš gimnazijai skirtų lėšų gali būti 

išmokama iki 1 minimalios mėnesinės algos dydžio materialinė pašalpa, jeigu yra jo šeimos narių 

rašytinis prašymas ir pateikti mirties faktą patvirtinantys dokumentai.  

25. Gimnazijos darbuotojui materialinę pašalpą skiria gimnazijos direktorius įsakymu iš 

gimnazijai savivaldybės biudžeto darbdavio socialinei paramai skirtų asignavimų.  

 

VI SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ KASMETINĖS VEIKLOS VERTINIMAS IR SKATINIMAS 

 

26. Gimnazijos darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo tikslas – įvertinti gimnazijos 

darbuotojų, išskyrus darbininkus, mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus, praėjusių 

kalendorinių metų veiklą pagal nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo 

rodiklius bei pagal gebėjimą atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. 

27. Kiekvienais metais iki sausio 31 dienos yra nustatomos metinės veiklos užduotys, 

siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai, o einamaisiais metais priimtam gimnazijos darbuotojui – 

per vieną mėnesį nuo priėmimo į pareigas dienos, tačiau jeigu iki einamųjų kalendorinių metų 

pabaigos lieka mažiau kaip 3 mėnesiai einamiesiems metams siektini rezultatai ir jų vertinimo 

rodikliai nenustatomi.  



28. Metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius gimnazijos 

darbuotojams nustato ir kasmetinę veiklą vertina tiesioginis jų vadovas.  

29. Gimnazijos darbuotojo tiesioginis vadovas įvertinęs darbuotojo praėjusių 

kalendorinių metų veiklą:  

29.1. labai gerai – teikia vertinimo išvadą gimnazijos direktoriui su siūlymu nustatyti 

vieneriems metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį ne mažesnį kaip 15 procentų 

pareiginės algos pastoviosios dalies, ir gali siūlyti skirti premiją pagal darbo apmokėjimo Apraše 

nustatytą tvarką ir dydžius;  

29.2. gerai – teikia vertinimo išvadą gimnazijos direktoriui su siūlymu nustatyti 

vieneriems metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 5 procentai 

pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio;  

29.3. patenkinamai – teikia vertinimo išvadą gimnazijos direktoriui su siūlymu vienerius 

metus nenustatyti pareiginės algos kintamosios dalies dydžio;  

29.4. nepatenkinamai – teikia vertinimo išvadą gimnazijos direktoriui su siūlymu 

vieneriems metams nustatyti mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne 

mažesnį, negu nurodyta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo  

apmokėjimo įstatymo 1–4 prieduose tai pareigybei pagal vadovaujamo darbo patirtį ir (ar) profesinę 

darbo patirtį numatytas minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas.   

30. Gimnazijos direktorius, gavęs iš tiesioginių vadovų darbuotojų įvertinimą, per 10 

darbo dienų priima sprendimą pritarti ar nepritarti gimnazijos darbuotojo tiesioginio vadovo 

siūlymams dėl pareiginės algos kintamosios dalies nustatymo.  

31. Paskirtas kintamosios dalies dydis darbuotojui mokamas vienerius metus. 

32. Konkrečius pareiginės algos kintamosios dalies dydžius nustato gimnazijos 

direktorius. Pareiginės algos kintamoji dalis mokama nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 

d. 

 

VII SKYRIUS 

IŠSKAITYMAI IŠ DARBO UŽMOKESČIO 

 

33. Iš priskaičiuoto darbo užmokesčio išskaičiuojama: 

33.1. įstatymų nustatyti mokesčiai (GPM ir VSD); 

33.2. antstolių patvarkymuose nurodytos sumos. Šie išskaitymai vykdomi gavus iš 

antstolių patvarkymus, kurie patvirtina darbuotojo pareigą mokėti alimentus, skolą už trūkumus, 

žalos atlyginimą ar kitus įsiskolinimus.  

34. Jei darbuotojas dirba keliose darbovietėse, jis pasirenka vieną, kurioje bus taikomas 

neapmokestinamas pajamų dydis ir ši darbovietė bus laikoma pagrindine. 

 

VIII SKYRIUS 

DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMAS,TERMINAI, VIETA 

 

35. Darbo užmokestis gimnazijos darbuotojams mokamas du kartus per mėnesį, esant 

darbuotojo raštiškam prašymui – kartą per mėnesį. Už pirmąją mėnesio pusę kiekvieno mėnesio 16-

17 dienomis mokamas avansas, kurio suma nurodyta darbuotojo prašyme. Avanso suma negali 

viršyti 40%  priskaičiuoto darbo užmokesčio. Jeigu mokėjimo terminas sutampa su nedarbo arba 

šventine dienomis, jis perkeliamas į ankstesnę dieną. Už antrąją mėnesio pusę paskutinę mėnesio 

darbo dieną išmokama tiksliai apskaičiuota suma atėmus jau išmokėtą avansą ir visus 

priklausančius išskaitymus.  

36. Atsižvelgiant į galimus finansinių lėšų gavimo sutrikimus ne dėl gimnazijos kaltės, 

darbo užmokesčio mokėjimo terminai gali būti keičiami apie tai informuojant darbuotojus. 

37. Kiekvienų kalendorinių metų darbo užmokesčio duomenys kaupiami Asmeninėse 

sąskaitose – kortelėse. 



38. Darbo užmokestis gimnazijos darbuotojams pervedamas į darbuotojo nurodytą 

banko sąskaitą. 

39. Darbuotojų, dirbusių ne visas mėnesio darbo dienas, darbo užmokestis 

apskaičiuojamas taip: pareiginės algos dydis padalijamas iš to mėnesio darbo dienų skaičiaus, 

gautas darbo dienos atlygis padauginamas iš dirbtų dienų skaičiaus. 

40. Už dvi pirmąsias ligos darbo dienas gimnazijos darbuotojams mokama vidutinio 

darbo užmokesčio dydžio ligos pašalpa.  

 

IX SKYRIUS 

KASMETINIŲ ATOSTOGŲ, KOMPENSACIJŲ UŽ NEPANAUDOTAS 

ATOSTOGAS, IŠEITINIŲ KOMPENSACIJŲ IR ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ 

SKAIČIAVIMAS 

 

41. Kasmetinės atostogos suteikiamos darbo dienomis. Darbuotojams suteikiamos ne 

mažiau kaip dvidešimt arba keturiasdešimt darbo dienų (jeigu dirbama penkias darbo dienas per 

savaitę) kasmetinės atostogos. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, 

darbuotojui turi būti suteiktos ne trumpesnės kaip keturių savaičių trukmės atostogos. 

42. Kasmetinių atostogų laiku darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis. 

Vidutinis darbo užmokestis mokamas už darbo dienas kasmetinių atostogų laiku, nustatytas pagal 

darbuotojo darbo grafiką. 

43. Atostoginiai išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių 

atostogų pradžią.  

44. Darbuotojo atskiru prašymu, suteikus kasmetines atostogas, atostoginiai mokami 

įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. 

45. Kasmetinių atostogų suteikimui, darbo sutarties ir susitarimo dėl papildomo darbo 

trukmė neturi reikšmės, kadangi darbo santykis yra vienas ir atostogos suteikiamos vienu metu 

abiem pareigoms (tam tikros išimtys taikomos tais atvejais, jei skiriasi atostogų trukmė pagal DK). 

46. Darbuotojui dirbant vienoje darbovietėje pagal kelis skirtingus susitarimus (pagal 

vieną darbo sutartį šalia pagrindinių pareigų susitarimu nustatant papildomas pareigas) yra laikoma, 

kad darbuotoją su darbdaviu sieja vienas darbo teisinis santykis, todėl ir kasmetinės atostogos 

darbuotojui skaičiuojamos atskirai tiek pagrindiniam , tiek papildomam darbui. 

47. Atleidžiant darbuotoją, kuris atleidimo dieną turi nepanaudotų atostogų, už 

nepanaudotas atostogas mokama kompensacija. Jeigu atleidžiamas darbuotojas iš visų turimų 

pareigybių, kompensacija už nepanaudotas atostogas priklauso iš visų turimų pareigybių. Jeigu 

nutrūksta tik papildomas susitarimas, kompensacija nemokama. 

48. Jeigu atostogos yra pereikvotos, tiek pagal pagrindinę darbo sutartį, tiek pagal 

papildomą susitarimą, iš darbuotojo išskaičiuojami pereikvoti atostoginiai pagal DK 150 straipsnį. 

Išskaičiuojamų atostoginių vidutinis darbo užmokestis taikomas tas, kuris buvo paskutinių atostogų 

metu. 

49. Kai atleidžiamo iš Gimnazijos darbuotojo paskutinė darbo diena sutampa su 

paskutine to mėnesio darbo diena pagal darbuotojo darbo grafiką, šis mėnuo įtraukiamas į vidutinio 

darbo užmokesčio skaičiuojamąjį laikotarpį. 

50. Skaičiuojant išeitinę kompensaciją, metinis vidutinis mėnesio darbo dienų skaičius 

nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 

„Dėl metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičiaus 

patvirtinimo“. 

51. Darbuotojui dirbant vienoje darbovietėje pagal kelis skirtingus susitarimus (pagal 

vieną darbo sutartį šalia pagrindinių pareigų susitarimu nustatant papildomas pareigas) yra laikoma, 

kad darbuotoją su darbdaviu sieja vienas darbo teisinis santykis, todėl ir išeitinė kompensacija 

darbuotojui skaičiuojama tiek pagrindiniam, tiek papildomam darbui. Gimnazijos direktorius apie 

išeitinių kompensacijų dydį nurodo įsakyme. 

52. Ilgalaikio darbo išmokos skaičiavimas: 



52.1. Atleidžiant darbuotoją pagal DK 57 straipsnį, t.y. darbdavio iniciatyva be 

darbuotojo kaltės, atleidžiamam darbuotojui išmokama ilgalaikio darbo išmoka, atsižvelgiant į to 

darbuotojo nepertraukiamą darbo stažą toje darbovietėje pagal DK 57 straipsnio 9 dalį. 

52.2. Ilgalaikio darbo išmoka mokama: 1) 77,58 procento jo vidutinio mėnesinio darbo 

užmokesčio dydžio ilgalaikio darbo išmoka – kai darbo santykiai su darbdaviu atleidimo iš darbo 

dieną tęsėsi nuo penkerių iki dešimt metų; 2) 77,58 procento dviejų jo vidutinių mėnesinių darbo 

užmokesčių dydžio ilgalaikio darbo išmoka – kai darbo santykiai su darbdaviu atleidimo iš darbo 

dieną tęsėsi nuo dešimt iki dvidešimt metų; 3) 77,58 procento trijų jo vidutinių mėnesinių darbo 

užmokesčių dydžio ilgalaikio darbo išmoka – kai darbo santykiai su darbdaviu atleidimo iš darbo 

dieną tęsėsi dvidešimt ir daugiau metų. 

52.3. Dėl ilgalaikio darbo išmokos skyrimo, darbuotojas kreipiasi su prašymu į 

darbovietę iš kurios buvo atleistas, ne vėliau kaip per šešis mėnesius po atleidimo iš darbo. 

Ilgalaikio darbo išmoką skiria darbdavys ne anksčiau kaip praėjus trims mėnesiams nuo atleidimo 

dienos, išmokant visą priskaičiuotą išmokos sumą. 

 

X SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

53. Darbuotojas priimtus sprendimus dėl pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento 

nustatymo, dėl jo kasmetinės veiklos vertinimo ir kintamosios dalies koeficiento nustatymo turi 

teisę skųsti darbo ginčų komisijai nagrinėti nustatyta tvarka. 

 

 

________________________ 


