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ROKIŠKIO R. JUODUPĖS GIMNAZIJOS IR JOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ 

DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Rokiškio r. Juodupės gimnazijos ir jos struktūrinių padalinių darbuotojų darbo apmokėjimo 

sistema (toliau – sistema)  nustato Rokiškio r. Juodupės gimnazijos (toliau – gimnazijos) ir 

neformaliojo švietimo skyriaus (toliau – NŠS), 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, darbuotojų pareigybių lygius ir grupes, taip pat 

kasmetinį veiklos vertinimą, darbo užmokesčio apskaičiavimą esant nuokrypiams nuo normalių 

darbo sąlygų, atsiskaitymo su darbuotojais terminus, nustato darbuotojų kategorijas pagal 

pareigybes, nurodo kiekvienos pareigybės apmokėjimo formas ir darbo užmokesčio dydžius, 

papildomo apmokėjimo (priemokų, premijų, materialinių pašalpų) skyrimo sąlygas ir tvarką. 

2. Sistema parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu  Nr. XIII-198, Nr. XIII-745 ir Lietuvos Respublikos 

darbo kodeksu Nr. XII-2603 bei suderinta su kitais mokyklos lokaliniais teisės aktais. 

3. Pagrindinės šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 

3.1. mokytojas – asmuo, ugdantis mokinius pagal formaliojo arba neformaliojo švietimo 

programas.  

                  3.2. pedagogas – asmuo, įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, arba specialųjį 

vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją.  

                  3.3. sudėtingas darbas – darbas su vaikais, kurie turi specialiųjų poreikių, arba nurodytas LR 

valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 5 priede.  

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

pasirašytą darbo sutartį su Įstaiga, t. y. darbuotojo pareiginė alga (pastovioji dalis ir kintamoji dalis), 

priemokos ir premijos. Darbo užmokestis mokamas darbuotojams, einantiems pareigas pagal direktoriaus 

patvirtintą pareigybių sąrašą. 

                  3.5. priemoka – darbo užmokesčio kintamoji dalis, kuri darbuotojui mokama už darbą 

nukrypstant nuo į prastų darbo sąlygų, t. y. už darbą poilsio ir švenčių dienomis, naktį, už papildomus 

darbus, už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų (pareigų) vykdymą, už įprastą darbo krūvį viršijančią 

veiklą; 

                  3.6. premija – kintamoji darbo užmokesčio dalis, skirta darbuotojams skatinti; 

                  3.7. 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.  Kiekvienoje darbo sutartyje sulygstama dėl pareigybės pavadinimo, pareigybės lygio, taikomo 

pastoviosios pareiginės algos dalies dydžio, darbo režimo ir darbo laiko normos, pareigybės aprašyme 

nustatytų funkcijų ir papildomų funkcijų vykdymo. 

            5.  Informaciją apie darbuotojus, t.y. jo išsilavinimą, darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir kitus 

duomenis, renka ir tvarko duomenų tvarkytojas. 

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

Vyriausybės nustatytus minimalųjį valandinį atlygį ir minimaliąją mėnesinę algą. 

            7.  Su šia darbo apmokėjimo tvarka supažindinami visi gimnazijos ir jos struktūrinių padalinių 

darbuotojai. 

            8.  Vyrams ir moterims už tokį pat ar lygiavertį darbą turi būti mokamas vienodas darbo užmokestis. 

 



II SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ LYGIAI, GRUPĖS IR APRAŠYMAI 
 

            9.  Rokiškio r. Juodupės gimnazijos darbuotojų ir jos struktūrinių padalinių pareigybės yra keturių 

lygių: 

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

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

išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 

9.1.2. 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.  

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

specialusis vidurinis išsilavinimas, įgyti iki 1995 metų; 

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

įgyta profesinė kvalifikacija; 

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

reikalavimai. 

            10.  Darbuotojų pareigybių lygius, suderinęs su darbuotojų atstovais, įsakymu nustato gimnazijos 

direktorius.  

            11.  Rokiškio r. Juodupės gimnazijos ir jos struktūrinių padalinių darbuotojų pareigybės skirstomos 

į šias grupes: 

11.1. direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui ir neformaliojo švietimo skyriaus 

vedėjo pareigybės priskiriamos biudžetinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų pareigybių grupei, kurių 

pareigybės priskiriamos A2 lygiui; 

11.2. ūkio dalies vedėjo pareigybė priskiriama struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų 

grupei B lygiui; 

11.3. pedagoginiai darbuotojai priskiriami A2 lygiui, psichologo pareigybė priskiriama A1 

lygio pareigybių grupei; 

11.4. specialistas, kurių pareigybė priskiriama A2 lygiui – vyriausiasis bibliotekininkas, B 

lygio specialistai – vyriausiasis buhalteris, buhalteris, raštvedys, duomenų tvarkytojas, informacinių 

technologijų specialistas; 

  11.5. kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui, yra mokytojo padėjėjas, 

statinių priežiūros ir remonto darbininkas, vairuotojas, vyriausiasis virėjas, virėjas; 

11.6. darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui (toliau – Darbininkai), - . 

             12.  Gimnazijos direktorius tvirtina gimnazijos darbuotojų pareigybių sąrašus, naudodamasis 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro patvirtintu Lietuvos profesijų klasifikatoriaus kodu ir pritaikydamas 

profesijos pavadinimą konkrečiai pareigybei įvardyti. 

             13.  Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), pareigybių skaičius gimnazijos darbuotojų 

pareigybių sąraše nustatomas, atsižvelgiant į: 

13.1. Gimnazijos pagal atitinkamas ugdymo programas dirbančių mokytojų kontaktinių 

valandų skaičių per mokslo metus, nustatytą atsižvelgiant į:  

13.1.1. kai mokiniai ugdomi pagal bendrojo ugdymo programas, – sąlyginių klasių (grupių) 

skaičių ir dydį, nustatytus pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą, 

kurį tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, taip pat Rokiškio rajono savivaldybės papildomai 

finansuojamą klasių (grupių) skaičių;  

13.1.2. kai mokiniai ugdomi pagal neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo programas), – klasių (grupių) skaičių ir dydį, kuriuos nustato Rokiškio rajono 

savivaldybė; 

13.2. Vidutinį kontaktinių valandų, tenkančių per mokslo metus vienai pareigybei, skaičių, 

kuris nustatomas:  

13.2.1. kai mokiniai ugdomi pagal bendrojo ugdymo programas, – pagal Mokymo lėšų 

apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos apraše nustatytas vidutinių kontaktinių valandų, 

tenkančių per mokslo metus vienai pareigybei, normas pagal sąlyginį klasės (grupės) dydį; 

13.2.2. kai mokiniai ugdomi pagal neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo programas), – pagal šio įstatymo 5 priedo 9 punkte nustatyto mokytojo, turinčio 



kvalifikacinę kategoriją, mažiausio ir didžiausio galimo kontaktinių valandų skaičiaus per mokslo metus 

aritmetinį vidurkį. 

             14.  Gimnazijos direktorius tvirtina gimnazijos darbuotojų pareigybių aprašymus, o Gimnazijos 

direktoriaus pareigybės aprašymą tvirtina Rokiškio rajono savivaldybės meras. Mokytojų (išskyrus 

trenerius) pareigybių aprašymo metodiką tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras. 

             15.  Gimnazijos darbuotojo pareigybės aprašyme turi būti nurodyta pareigybės grupė,  pareigybės 

pavadinimas, pareigybės lygis, specialūs reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam darbuotojui 

(išsilavinimas, darbo patirtis, profesinė kvalifikacija), pareigybei priskirtos funkcijos.  

 

III SKYRIUS 

DARBO UŽMOKESČIO SANDARA. DARBO UŽMOKESČIO PRISKAITYMAS IR 

IŠMOKĖJIMAS 
 

              16.  Gimnazijos darbuotojų darbo užmokestį sudaro: 

16.1. Pareiginė alga (mėnesinė alga – pastovioji dalis pedagoginiams darbuotojams ir 

darbininkams; pastovioji ir kintamoji dalys nepedagoginiams darbuotojams); 

16.2. Priemokos. 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 gali 

siekti iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio  

16.3. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant 

nuokrypiams nuo normalių darbo sąlygų mokama Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. 

16.4. Premijos. Gimnazijos darbuotojams ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti 

skiriamos premijos, atlikus vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis. Premijos negali viršyti 

darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Jos skiriamos neviršijant biudžetinei 

įstaigai darbo užmokesčiui skirtų lėšų.   

              17.  Darbo apmokėjimo sistema nustatoma kolektyvinėje sutartyje ir (ar) vidaus ar darbo tvarkos 

taisyklėse. Prieš nustatant darbo apmokėjimo sistemą, turi būti įvykdytos darbuotojų informavimo ir 

konsultavimo procedūros Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Kolektyvinėje sutartyje 

detalizuojami pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijai (veiklos sudėtingumas, darbo krūvis, 

atsakomybės lygis, papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimas ir panašiai), 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento didinimo iki 100 procentų kriterijai, pareiginės algos 

kintamosios dalies mokėjimo tvarka ir sąlygos, priemokų ir premijų mokėjimo tvarka ir sąlygos.  

 

IV SKYRIUS  

PAREIGINĖS ALGOS NUSTATYMAS. PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOJI DALIS 

 

              18.  Pareiginės algos bazinį dydį tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas.  

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

pareiginės algos koeficientais. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus pareiginės algos baziniam 

dydžiui. Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant 

iš pareiginės algos bazinio dydžio.  

              20.  Darbo sudėtingumas nustatomas:  

20.1.    Mokyklų lietuvių kalba pradinių klasių mokytojams, jei klasėje mokosi 10 ir daugiau 

mokinių ir iš jų ne mažiau kaip 50 procentų nemoka valstybinės kalbos; 

20.2.   Mokytojams, jeigu Mokyklos vaiko gerovės komisijos sprendimu mokiniui reikalinga 

pagalba, bet darbui klasėje nėra galimybių skirti mokytojo padėjėjo; 

                      20.3.    Mokytojams, ugdantiems ne mažiau kaip 2 mokinius klasėje (grupėje), kuriems teisės 

aktų nustatyta tvarka yra nustatyti vidutiniai, dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;  

20.4.   Mokytojams, ugdantiems daugiau mokinių klasėje (grupėje), nei nustatyta. 

              21.  Jeigu mokytojo veiklos sudėtingumas yra laikino pobūdžio, nustatytą laikotarpį prie 

pareiginės algos mokama priemoka. (4 priedas) 

              22.  Jeigu mokytojo veiklos sudėtingumas yra nuolatinio pobūdžio, darbo laikotarpiu nustatyta 

dalimi yra didinamas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas. (4 priedas) 

              23. Gimnazijos struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų pareiginės algos pastovioji dalis 

nustatoma pagal 1 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį, vadovaujamo darbo patirtį, kuri apskaičiuojama 



sumuojant laikotarpius, kai buvo vadovaujama įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms ir (ar) jų padaliniams, 

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

pareigybės aprašyme nustatytas tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos 

pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos. 

              24. Gimnazijos darbuotojų, išskyrus direktorių, direktoriaus pavaduotojus, struktūrinių padalinių 

vadovus ir jų pavaduotojus, neformaliojo švietimo skyriaus vedėją, mokytojus, pagalbos mokiniui 

specialistus ir darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal 2 ir 3 priedus, atsižvelgiant į 

pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas 

analogiškas pareigybės aprašyme nustatytas tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos 

analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos. 

              25.  Darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės algos dydžio. 

              26.  A1 lygio pareigybėms pagal darbo apmokėjimo sistemoje nustatytus dydžius pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientas didinamas 20 procentų. 

              27. Nustatant pareiginės algos pastoviąją dalį, papildomai įvertinamas nacionalinių, valstybinių ir 

savivaldybių kultūros ir meno įstaigų aukščiausiojo profesinio meninio lygio kultūros ir meno darbuotojų 

nacionaliniu ir tarptautiniu mastu įgytas pripažinimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos 

institucijos nustatytas atskirų profesijų trūkumas Lietuvos Respublikos darbo rinkoje, trenerių ar darbuotojų 

aukšta kvalifikacinė kategorija, nustatyta pagal tam tikrai darbuotojų grupei keliamus kvalifikacinius 

reikalavimus. Šiais atvejais 1–3 prieduose nustatyti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai gali 

būti didinami iki 100 procentų.  

              28.  Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento padidinimas šio straipsnio 26 ir 27 dalyse 

nustatytais pagrindais negali viršyti 100 procentų 1–3 prieduose nustatytos pareiginės algos pastoviosios 

dalies koeficiento dydžio.  

              29.  Gimnazijos darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą pagal darbo 

apmokėjimo sistemoje numatytus koeficientus nustato Gimnazijos direktorius, o Gimnazijos direktoriaus 

– Rokiškio rajono savivaldybės meras.  

              30.  Gimnazijos darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje pagal 

darbo apmokėjimo Sistemą. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš naujo 

pasikeitus darbuotojų pareigybių skaičiui, vadovaujamo darbo patirčiai ir (ar) profesinio darbo patirčiai.  

              31.  Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal 4 

priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą.  

              32.  Gimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojo ugdymui pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma 

pagal 4 priedą, atsižvelgiant į gimnazijoje ugdomų mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažą, vadybinę 

kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą.  

              33.  Neformaliojo švietimo skyriaus vedėjo pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal 4 

priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, vadybinę kvalifikacinę kategoriją, veiklos sudėtingumą ir 

išsilavinimą.  

              34.  Gimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojo ugdymui, neformaliojo švietimo skyriaus vedėjo 

vadybinės kvalifikacinės kategorijos nustatomos ir šių asmenų veiklos atitikties įgytai kvalifikacinei 

kategorijai vertinimas atliekamas kas penkeri metai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

(toliau – švietimo ir mokslo ministras) nustatyta tvarka. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų 

kvalifikacinės kategorijos nustatomos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.  

              35.  Vadovo ir pavaduotojo ugdymui pastoviosios dalies koeficientai didinami bendrosiose 

bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose, jei šiose 

įstaigose mokosi 10 ir daugiau mokinių, turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. 

              36.  Mokytojų pastoviosios dalies koeficientai didinami:  

 36.1. pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo didinami nuo 

3 iki 15 procentų:  

36.2. kai yra mokinių, turinčių spec. Poreikių; 

36.3. pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 

procentais; 

 36.4. mokytojams pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo 

gali būti didinami iki 20 procentų kitais įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje nustatytais atvejais. 

              37.  Pastoviosios dalies keitimas: 

37.1. Vadovų ir pavaduotojų:  

37.1.1. pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš naujo:  



37.1.2. pasikeitus darbuotojų pareigybių skaičiui;  

37.1.3.  pasikeitus vadovaujamo darbo patirčiai ir (ar) profesinio darbo patirčiai ar – nustačius, 

kad biudžetinės įstaigos vadovo ar jo pavaduotojo pareiginė alga (pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi) 

viršija praėjusio ketvirčio biudžetinės įstaigos darbuotojų 5 vidutinius pareiginių algų (pastoviųjų dalių 

kartu su kintamosiomis dalimis) dydžius.  

37.2. Mokytojų: 

37.2.1. pasikeitus mokinių skaičiui; 

  37.2.2. pedagoginio darbo stažui;  

37.2.3. kvalifikacinei kategorijai;  

37.2.4. veiklos sudėtingumui ar  

37.2.5. nustačius, kad mokyklos vadovo ar jo pavaduotojo pareiginė alga (pastovioji dalis 

kartu su kintamąja dalimi) viršija praėjusio ketvirčio mokyklos darbuotojų 5 vidutinius pareiginių algų 

(pastoviųjų dalių kartu su kintamosiomis dalimis) dydžius. 

               38.  Pareigybių, kurias einant atliekamas darbas yra laikomas pedagoginiu ir įskaitomas į 

pedagoginio darbo stažą, sąrašą tvirtina švietimo ir mokslo ministras.  

 

V SKYRIUS 

MOKYTOJO DARBO LAIKO IR KRŪVIO STRUKTŪRA 

 

               39.  Mokytojo pareigybė (etatas) – kontaktinės valandos + nekontaktinės valandos skirtos 

funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, vykdyti + nekontaktinės valandas, skirtos 

funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei, vykdyti. Viso 1512 metinės valandos (36 

savaitinės valandos x 42). 

39.1. Mokytojo darbo laiko struktūra:  

39.1.1. kontaktinio darbo su mokiniais valandos – mokytojo tiesioginis bendravimas su 

mokiniais: formaliai suplanuotas darbo krūvis mokyklos ugdymo / mokymo planui ir (ar) neformaliojo 

švietimo programai įgyvendinti ir kitoms kontaktinėms veikloms su mokiniais (toliau – kontaktinės 

valandos);  

39.1.2. nekontaktinio darbo valandos, susijusios su kontaktiniu darbu, – mokytojo veiklos 

ugdomajai veiklai planuoti, pasirengti kontaktiniam darbui su mokiniais, vertinti mokinių pasiekimus ir 

apie juos informuoti, profesiniam tobulėjimui (toliau – nekontaktinės valandos); 

39.1.3. nekontaktinio darbo valandos, susijusios su kita ugdomąja veikla – veiklos mokyklos 

bendruomenei, kitai ugdomajai veiklai su mokiniais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos 

partneriais, vadovauti klasei, įsivertinti biudžetinės įstaigos veiklai ir kitos veiklos, neapibrėžtos kaip 

kontaktinės valandos (toliau – kita ugdomoji veikla). Nekontaktinių valandų struktūra nustatoma mokslo 

metams. 

               40.  Darbo laiko struktūra nurodoma darbo grafike ir pamokų tvarkaraščiuose. Norma nustatoma 

individualiai – pagal darbo sutartyje numatytą režimą. 

 

VI SKYRIUS 

PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOJI DALIS 

 

               41.  Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, gimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojo 

ugdymui, neformaliojo švietimo skyriaus vedėjo pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma. 

               42.  Gimnazijos nepedagoginių darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas 

priklauso nuo praėjusių metų veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines užduotis, siektinus 

rezultatus ir jų vertinimo rodiklius. Išskyrus 16.1.punkte  nurodytus atvejus. 

               43. Pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą, nustatoma 

vieniems metams ir gali siekti iki 50 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies (įskaitant ir pareiginės 

algos pastoviąją dalį, padidintą pagal 26 ir 27 punktus). 

               44.  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 ir ne ilgiau kaip vieniems metams. 

               45. Konkrečius pareiginės algos kintamosios dalies dydžius pagal Gimnazijos darbo apmokėjimo 

Sistemą nustato gimnazijos direktorius. O gimnazijos direktoriui, įvertinusi jo praėjusių metų veiklą, – 

Rokiškio rajono savivaldybė.  



               46.  Darbininkams pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma. 

             VII SKYRIUS 

DARBUOTOJO  KASMETINĖS VEIKLOS VERTINIMAS IR SKATINIMAS 

 

                47. 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. 

                48. Gimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojo ugdymui, neformaliojo švietimo skyriaus vedėjo 

praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro patvirtintu  švietimo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių 

vedėjų veiklos vertinimo tvarkos aprašu. Kitų darbuotojų praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintu biudžetinių 

įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu. 

                49. Metinės veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai gimnazijos darbuotojui 

turi būti nustatyti kiekvienais metais iki sausio 31 dienos (gimnazijos vadovams iki kovo 1 dienos), o 

einamaisiais metais priimtam gimnazijos darbuotojui – per vieną mėnesį nuo priėmimo į pareigas dienos. 

Jeigu priėmus į pareigas gimnazijos darbuotoją iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos lieka mažiau kaip 

6 mėnesiai, tokiam darbuotojui metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nustatomi 

kitiems metams iki kitų metų sausio 31 dienos (gimnazijos vadovams iki kovo 1 dienos), o einamiesiems 

metams siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nenustatomi. 

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

darbuotojams turi būti nustatyti kiekvienais metais iki sausio 31 d., o einamaisiais metais priimtam 

darbuotojui – per vieną mėnesį nuo priėmimo dienos. Jeigu priėmus į pareigas iki kalendorinių metų 

pabaigos lieka mažiau kaip 6 mėn., tokiam darbuotojui metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo 

rodikliai nustatomi kitiems metams iki sausio 31 d.  

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

darbuotojams, išskyrus gimnazijos vadovą, nustato ir kasmetinę veiklą vertina tiesioginis jų vadovas. 

                52. Gimnazijos darbuotojų metinė veikla gali būti įvertinama: 

     1) labai gerai; 

     2) gerai; 

     3) patenkinamai; 

     4) nepatenkinamai. 

                 53. Gimnazijos darbuotojų veikla įvertinama kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, jeigu 

darbuotojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per praėjusius kalendorinius metus ėjo pareigas Gimnazijoje. 

                 54. Rokiškio rajono savivaldybė kartu su gimnazijos darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiais 

asmenimis, o gimnazijos vadovo – su mokyklos taryba, įvertinusi gimnazijos vadovo praėjusių 

kalendorinių metų veiklą, vertina: 

54.1. Labai gerai, – teikia vertinimo išvadą gimnazijos direktoriui su siūlymu nustatyti 

vieniems metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 10 procentų pareiginės algos 

pastoviosios dalies, ir gali teikti išvadą su siūlymu skirti premiją;  

54.2. Gerai, – teikia vertinimo išvadą gimnazijos direktoriui su siūlymu nustatyti vieniems 

metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį;  

54.3. Patenkinamai, – teikia vertinimo išvadą gimnazijos direktoriui su siūlymu vienus metus 

nenustatyti pareiginės algos kintamosios dalies dydžio; 

54.4. Nepatenkinamai, – teikia vertinimo išvadą gimnazijos vadovui su siūlymu vieniems 

metams nustatyti mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu šio 

įstatymo 1 priede tai pareigybei pagal vadovaujamo darbo patirtį ir (ar) profesinę darbo patirtį numatytas 

minimalus koeficientas, gimnazijos vadovui vieneriems metams nustato mažesnį pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį negu 4 priede tai pareigybei pagal gimnazijoje ugdomų 

mokinių skaičių ir pedagoginį darbo stažą numatytas minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientas.  

                  55. Gimnazijos darbuotojo, išskyrus vadovą (DAĮ 9 straipsnio 4 dalis), tiesioginis vadovas, 

kartu su gimnazijos darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiais asmenimis įvertinęs gimnazijos darbuotojo 

praėjusių kalendorinių metų veiklą, vertina: 



 55.1. Labai gerai, – teikia vertinimo išvadą gimnazijos direktoriui su siūlymu nustatyti 

vieniems metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 10 procentų pareiginės algos 

pastoviosios dalies, ir gali teikti išvadą su siūlymu skirti premiją;  

 55.2. Gerai, – teikia vertinimo išvadą gimnazijos direktoriui su siūlymu nustatyti vieniems 

metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį;  

 55.3.  Patenkinamai, – teikia vertinimo išvadą gimnazijos direktoriui su siūlymu vienus metus 

nenustatyti pareiginės algos kintamosios dalies dydžio; 

 55.4. Nepatenkinamai, – teikia vertinimo išvadą gimnazijos vadovui su siūlymu vieniems 

metams nustatyti mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu šios 

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

gimnazijoje ugdomų mokinių skaičių ir (ar) pedagoginį darbo stažą numatytas minimalus pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientas.  

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

dienų priima sprendimą pritarti ar nepritarti gimnazijos darbuotojo tiesioginio vadovo siūlymams dėl šios 

sistemos 55 punkte numatytų nuostatų įgyvendinimo. Šis sprendimas galioja vienus metus. Jeigu 

gimnazijos direktorius priima motyvuotą sprendimą neįgyvendinti siūlymo ar veiklos vertinimo išvados, 

darbuotojo iki vertinimo buvusi teisinė padėtis nesikeičia.  

                  57. Gimnazijos darbuotojas priimtus sprendimus dėl jo vertinimo turi teisę skųsti darbo ginčams 

nagrinėti nustatyta tvarka. 

 

VIII SKYRIUS 

PRIEMOKŲ MOKĖJIMAS UŽ PAPILDOMĄ DARBĄ. MOKĖJIMAS UŽ DARBĄ POILSIO IR 

ŠVENČIŲ DIENOMIS, NAKTIES IR VIRŠVALANDINĮ DARBĄ, BUDĖJIMĄ IR ESANT 

NUOKRYPIAMS NUO NORMALIŲ DARBO SĄLYGŲ 

 

                  58.  Priemokos gimnazijos darbuotojams skiriamos gimnazijos direktoriaus įsakymu. 

                  59.  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, suderinus su gimnazijos 

darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiais asmenimis, gali siekti iki 30 procentų pareiginės algos 

pastoviosios dalies dydžio.  

                  60.  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, suderinus su gimnazijos 

darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiais asmenimis, turi būti pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio 

proporcingai dirbtam laikui. 

                  61.  Papildomas darbo krūvis skiriamas šalims susitarus.  

                  62.  Priemokos skiriamos, jų dydį suderinus su gimnazijos darbuotojų atstovavimą 

įgyvendinančiais asmenimis. 

                63.  Priemokos mokytojams už papildomus darbus nurodomos 5 priede.    

                   64.  Priemokos gali būti nustatomos sistemos 59 ir 60 punktuose esančių aplinkybių 

laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki kalendorinių metų pabaigos. Priemokos dydis ir išmokėjimo galimybės 

priklauso nuo gimnazijos darbo užmokesčiui skirtų asignavimų. 

                   65.  Už darbą poilsio arba švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant 

nuokrypiams nuo normalių darbo sąlygų gimnazijos darbuotojams mokama LR DK nustatyta tvarka (144 

straipsnis). 

                   66. Priemokos už mokytojų vadavimą: 

                    66.1 iki 1 mėn., mokėti, imant  vaduojamo mokytojo kontaktines valandas ir valandas, 

susijusias su kontaktinėmis valandomis bei sudėtingumo koeficientą su SUP turinčiais mokiniais.  

    66.2 ilgiau nei 2 mėn., mokėti imant  vaduojamo mokytojo kontaktines valandas ir valandas, 

susijusias su kontaktinėmis valandomis bei visą sudėtingumo koeficientą, atsižvelgiant į kitas išskirtines 

sąlygas. 

          66.3 jei vaduojama, dirbant su jungtinėmis klasėmis/grupėmis, mokama iki 30 procentų 

pareiginės algos pastoviosios algos dydžio (į priedą 5). 

 

 



IX SKYRIUS 

PREMIJŲ IR MATERIALINIŲ PAŠALPŲ MOKĖJIMAS 

 

                    67. Gimnazijos darbuotojams ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos 

premijos, atlikus vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis. Taip pat ne daugiau kaip vieną kartą 

per metus gali būti skiriamos premijos, įvertinus labai gerai gimnazijos darbuotojo praėjusių kalendorinių 

metų veiklą. Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Jos 

skiriamos neviršijant gimnazijai darbo užmokesčiui skirtų lėšų. Premija apmokestinama kartu su darbo 

užmokesčiu.  

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

narių (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), brolio (įbrolio), sesers (įseserės), 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 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa 

iš gimnazijai skirtų savivaldybės biudžeto lėšų.  

                    69. Mirus gimnazijos darbuotojui, jo šeimos nariams iš gimnazijai skirtų savivaldybės biudžeto 

lėšų gali būti išmokama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa, jeigu yra jo šeimos 

narių  rašytinis prašymas ir pateikti mirties faktą patvirtinantys dokumentai.  

                    70. Materialinę pašalpą gimnazijos darbuotojams, išskyrus gimnazijos direktorių, skiria 

gimnazijos direktorius iš gimnazijai skirtų savivaldybės biudžeto lėšų. Gimnazijos direktoriui materialinę 

pašalpą skiria Rokiškio rajono savivaldybės meras iš gimnazijai skirtų savivaldybės biudžeto lėšų. 

 

X SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

        71. Gimnazijos kolektyvinėje sutartyje negali būti nustatyta papildomų darbo apmokėjimo 

sąlygų, susijusių su papildomu valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir Valstybinio socialinio 

draudimo fondo biudžeto bei kitų valstybės įsteigtų pinigų fondų lėšų poreikiu. 

        72.  Iki 2017 m. vasario 1 d. į pareigas priimti gimnazijos darbuotojai, kurie neturi jų pareigoms 

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

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

atleidžiami iš einamų pareigų, nemokant jiems išeitinės išmokos. 

                    73. Gimnazija kas dvejus metus iki rugsėjo 1d. teikia LR socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijai darbo užmokesčio dydžius pagal pareigybių grupes ir kitą informaciją 

                    74.  Gimnazijos darbo apmokėjimo sistema įsigalioja nuo 2018 m. rugsėjo 3 d.  
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