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KLAIPED O S L OP SELI O -DAR I,NNIO,, AT T, ALYNAS "
DARBO APMOKEJIMO SISTEMA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipedos lop5elio-darZelio ,,Atl.alynas" (toliau - LopSelis-darZelis) darbuotojq darbo
apmokejimo sistema (toliau - sistema) reglamentuoja visq lopselio-darZelio darbuotoJ.l darbo
apmokejimo tvark4, detalizuoja pareigines algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijus, darbo
uZmokesdio apskaidiavim4 esant nukrypimams nuo normaliq darbo sqlygr+, atsiskaitymo ,u
darbuotojais terminus, nustato darbuotojq k Ltegorijas pagal pareigybes, 

- 
nurodo kiekvienos

pareigybes apmokejimo formas ir darbo uZmokesdio dydZius, papildomo apmokejimo skyrimo
pagrindus ir tvark4.

2. Sios sistemos nuostatos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso
nuostatomis ir jas igyvendinandiais teises aktais, Lietuvos Respublikor ,rulrtyb", ir savivaldybiq
istaigq darbuotojq darbo apmokejimo istatymu (toliau - DAD, Lop5elio-d ar1elio darbo tvarkos
taisyklemis it yra suderintos su kitais Lop5elio-darLelio lokaliniais teises aktais bei taikomos
apskaidiuojant ir i5rnokant pagal darbo sutartis dirbandiq darbuotojq darbo uZmokesti.

3. Darbuotojq darbo uZmokesti, priklausomai nuo atitinkamq reikalavimq (i5silavinimo,
stal'o, kvalifikacines kategorijos), taikomq atitinkamos pareigybes darbo apmokejimui, sudaro
pareigine alga (pastovioji dalis, kintamoji dalis) taip pat galimos priemokos, prernijos:-

3.I ' bazinis darbo uZmokestis, kuris gali buti nustatomas kaip valandinis atlygis arba
menesine alga;

3^.2. papiildoma darbo uZmokesdio dalis, jei tokia nustatoma konkrediam darbuotojui;
3.3. priemokos uZ papildom4 darb4 ar papildomq pareigq ar uZduodiq vykdym4;
3.4' premijos uZ pasiektus tikslus, numatytus atitinkamiems darbuotojams ar pareigybems;
3.5' premijos, skiriamos paskatinti darbuotoj quL gerui atlikt4 darbEai veiklos rezultatus.
4. Lop5elio-darZelio darbuotojq pareigines algos pastovioji dalis nustatoma pareigines

algos koeficientais. Pareigines algos loeftcierito vienJtas lrra lygus pareigines algos baziniam
dydZiui (toliau - BD). Pareigines algos pastovioji dalis apskaidiuoju-u utitintam4 paieigines algos
koeficient4 dauginant i5 pareigines algos BD.

II SKYRIUS
DARBO APMOKEJIMO ORGANIZAVIMAS

I SKIRSNIS
MINIMALUS DARBO UZMOKESTIS. NEKVALIFIKUOTAS DARBAS

5' KonkretDs valandiniai tarif,rnrar atlygiai, mdnesines algos, kitos darbo apmokejimo
forrnos ir sElygos, darbo normos nustatomos su darbuotoju sudaromoje darbo sutartyje, kuri turi
atitikti Sios darbo apmokejimo sistemos nuostatas.

6. Darbuotojq atliekamo darbo turinys, jo apra5ymas, darbuotojams privalomi
kvalifikaciniai reikalavimai, jei tokie taikomi atskirai pareigybei, privaloma ir savanori5ka
kvalifikacijos tobulinimo tvarka nustatomi darbuotojq pareiginiuose nuostatuose irlalba darbo
sutartyse.

7. LopSelyj e-darLelyje taikoma Lietuvos Respublikos Vyriausybes patvirtinta minimaliojr
menesine alga.



8. Minimalus darbo uZmokestis - maZiausias leidZiamas atlygis uZ nekvalifikuot4 darbq
darbuotojui atitinkamai uZ vien4 valand4 ar vis4 kalendorinio menesio darbo laiko norm4,

9. Minimalus darbo uZmokestis mokamas uZ nekvalifikuot4 d.arb1.Nekvalifikuotu darbu
laikornas darbas, kuriam atlikti nekeliami jokie specialus kvalifikaciniq igud2iq ar profesiniq
gebej imq reikalavimai.

10. Pareigos Lop5elyje-darLelyje, priskirtinos prie nekvalifikuotq darbq, yra Sios: valytojas,
kiemsargis, darbininkas.

II SKIRSNIS
MOKEJIMAS UZ VIRSVALANDINI DARBAIR DARBA POILSIO N SVNNdIU

DIENOMIS

lL UZ vir5valandini darb4 mokamas pusantro darbuotojo darbo uZmokesdio dyd1io
uZmokestis.

12. uZ virsvalandini darbl poilsio dien4, kuri nenustatyta pagal
virsvalandini darb4 nakti mokamas dvigubas darbuotojo darbo uZmokestis.

13. uL virsvalandinf darb4 svendiq dien4 mokamas dvieiq su puse
uZmokesdio dy dLio uZmokestis.

darbo grafikq, ar

darbuotojo darbo

14. UL' darb4 Svendiq dien4, darb4 poilsio dien4, kuri nenustatyta pagal darbo grafikq,
mokamas uZ mokamas dvigubas darbuotojo- darbo uZmokestis arba daibu";"j; p;;;-; ;il:
poilsio ar Svendiq dienomis laikas ar virsvalandinio darbo laikas padauginti iS nustatyto (11-13
punktai) atitinkamo dydLio, gali buti pridedami prie kasmetiniq atostogq laiko.

III SKIRSNIS
DARBAS NE VISO DARBO LAIKO SALYGOMIS. DARBO LAIKO APSKAITA

15. Sutarus su darbuotoju, kad jis dirbs ne vis4 darbo laik4, darbo uZmokestis mokamas to
darbuotojo proporcingai dirbtam laikui.

darbuotojams nesukelia ribojimrl
4, skiriant i auk5tesnes pareigas,
palyginti su darbuotojais, kurie

laiko s4lygomis, atsiZvelgiant i darbo stai.4,
kvalifikacij4 ar kitas aplinkybes.

I7 ' Darbo laiko apskaita tvarkoma lop5elio-darLelio direktoriaus
nustatytos formos darbo laiko apskaitos Ziniara5diuose.

isakymu patvirtinta tvarka

18. Darbuotojai, atsakingi uZ darbo laiko apskaitos Ziniara5diq pildymq, paskiriami
lopSelio-darZelio direktoriaus jsakymu.

19. Ulpildrtus ir atsakingo asmens pasira5ytus darbo laiko apskaitos Ziniara5dius tvirlina
lopSelio-darZelio direktorius.

20. Patvirlinti darbo laiko apskaitos ZiniaraSdiai pateikiami Klaipedos miesto savivaldybes
administracijos Finansq ir turlo departamento BiudZetiniq istaigq centralizuotos apskaitos skyriaus
Darbo uZmokesdio apskaitos poskyrio specialistui per tris darbo dienas menesiui pasibaigus.

IV SKIRSNIS
KASMETINIU ATOSTOGU APMOKEJIMAS

21. Kasmetiniq atostogq laiku darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo uZmokestis.
Laikotarpis, i5 kurio skaidiuojamas vidutinis darbo uZmokestis, yra 3 paskutiniai kalendoriniai
mdnesiai, einantys prieS t4 menesi, uZ kuri (ar jo dali) mokamas vidutinis daibo uZmokestis.

22. Atostoginiai iSmokami ne veliau kaip paskuting darbo dien4 prieS kasmetiniq atostogq
pradLiq'. Atostoginiai uZ atostogq dali, vir5ijandi4 dvidesimt darbo dienq (dirbama penkias dar6o



L

dienas per savaitg) trukmg, darbuotojui mokami atostogq metu darbo uZmokesdio mokejimo tvarka
ir terminais.

23. Darbuotojo atskiru praSymu, suteikus kasmetines
iprasta darbo uZmokesdio mokeiimo tvarka.

atostogas, atostoginiai mokami

24. AtleidZiant darbuotoj4, kuris atleidimo dien4 turi nepanaudotq atostogq, uL,
nepanaudotas atostogas mokama kompensacija.

astine darbo uZmokesdio dalis.
darbo uZmokestj. Skaidiuojani
ijos, priedai, tai nela iprastine

VI SKIRSNIS
DARBO UZTUOXNStTO MOKEJIMO TBRMINAI, TVARKA

V SKIRSNIS
PRIF'MOKV, PREMIJV MOKEJIMO TVARKA IR SALYGOS

26. Lop5elio-darZelio darbuotojams ne daugiau kaip vien4 kart4 per metus gali blti
skiriamos premijos:

26.1. atlikus vienkartines ypad svarbias istaigos veiklai uZduotis;
26.2.labai gerai ivertinus darbuotojo praejusiq kalendoriniq metq veikl4;
26.3. siekiant paskatinti darbuotoj4 uL gerui atlikt4 darbq,,veikl4, veiklos rezultatus.
27. Darbuotojui pasiekus jam nustatytus tikslus (netaikoma lopselio-darZelio vadovams,

SokVlolgs, pagalbos mokiniui specialistams iki bus priimti nauji poistatyminiai teises aktai) irjuos virsijus, gali buti mokamos ketvirdio, pusmedio ar metq premijls.
28. Priemokos uZ papildom4 darbo krlvi, kai yra puaia";gr darbq mastas atliekant

pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas nevirsijant nustatytos darbo laiko ,."f.-", 
"r 

- 

",papildomq pareigq ar uZduodiq, nenustatytrl pareigybes apraSyme ir suformuluotq .usiu, uvr.Jv-e
gali siekti iki 30 procentq pareigines algos pastoviosios daiies dydLio arba mokamos pagal Lietuvos
Respublikos darbo kodekso 114 str.

29. Priemokos skiriamos Lopserio -darLelio direktoriaus isakymu.30' del kuriq buvo skirta'pribmoka, direktoriaus isakymupriemokos d gali buti pakeistas arba mokejimas nutrauktas.31' elio-darZelio direktoriaus isakymu, nevir5ijant darbuotojui
nustatytos pareigines algos pastoviosios dalies dydLio ir nevir5ijant iop5eliui-darZeliui dafio
uZmokesdiui skirtq leSq.

32. Ptemija neskiriama, jeigu darbuotojas per paskutinius Se5is menesius padaro pareigq,
nustatltq darbo teises normose, darbo tvarkos taisykleie, darbo sutartyje ar kituose tot<atiniuo.,se
teises aktuose, paleidimq.

33. Darbo uZmokestis darbuotojui mokamas ne rediau kaip
darbuotojas praSo kart4 per menesi.

du kartus per menesi, o jeigu

34' Uz darb4 per i atsiskaitoma ne veliau negu per desimt darbo dienq
nuo jo pabaigos, jeigu darb darbo sutartis nenustato kitaip.

35. Darbo uZmok
s4skait4 banke. 

uzmoK prnlgals, pervedant i darbuotojo nurodyt4 asmening

36. Darbo sutardiai pasibaigus, visos darbuotojo su darbo santykiais susijusios ismokos
i5mokamos, kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoiu.

37. Ne rediau kaip kart4 per menesi dartuotojui pateikiama informacija apie jam
apskaidiuotas, i5moketas ir i5skaidiuotas sumas ir apie darbo laiko trukmE.

38' Darbuotojui ra5tiSkai pra5ant, darbdavys iSduoda darbuotojui paLyma, apie darb4
lopselyje-darLelyje. PaLymoje nurodoma darbuotojo darbo funkcijos irlar pareigos, kiek laiko iis



dirbo, darbo uZmokesdio dydis ir sumoketq mokespiq bei valstybinio socialinio draudimo imokqdydis,

VII SKIRSNIS
rSsKArros rS DARBo uZMoKESiro

39. I5skaitos gali blti daromos Siais atvejais:
39.1. grEZinti perduotoms ir darbuotojo nepanaudotoms pagal paskir"ti darbdavio pinigq

sumoms;
39.2. gr4zinti sumoms, permoketoms del skaidiavimo klaidu:
39.3. atlygintilalai, kuriq darbuotojas del savo kaltes padare-darbdaviui;
39.4' i5ie5koti atostoginiams uZ suteiktas atostogas, vir5ijandias igyt4 teisE i visos trukmes

ar dalies kasmetines atostogas, darbo sutarti nutraukus darbuotojt iniciaiy:va'be svarbiq prieZasdiq
arba del darbuotojo kaltes darbdavio iniciatyva;

39.5. i5ie5kant nustatytas sum
i5duoti teismo sprendimq, nuosprendZiq,
pareig[nq nutarimai administraciniq teises p
sprendimai, kuriq vykdym4 civilinio proceso tvarka nustato istatymai).

40. ISskaita padaroma ne veliau kaip per vien4 menesl nuo tos dienos, kuri4 darbdavys
suZinojo ar galejo suZinoti apie atsiradusi iSskaitos pagrind4.

VIII SKIRSNIS
LIGOS PASALPOS MOKEJIMAS

41. Ligos pa5alpa mokama uZ pirm4sias dvi kalendorines ligos dienas, sutampandias su
darbuotojo darbo grafiku. Mokama ligos pa5alpa negali b[ti maZesnJn.gn 80 procentq pa5alpos
gavejo vidutinio uZdarbio, apskaidiuoto Lietuvos Respublikos Vyriausybes-nustatyta tvarka.

42'Pagrindas skirti ligos i5mok|yranedarbingumo paLymejimas, iSduotas pagal sveikatos
apsaugos ministro ir socialines apsaugos ir darbo ministro tvirtinamas ElektroninignJdarbing*o
paLymeiimq bei elektroniniq nestumo ir gimdymo atostogq paLymejimq isdavimo taisykles.

LopsELyrE-DARzELyTE pArvliliR[iTXi"rcyBru DARB' ApMoKEJTMo
S4LYGOS

I SKIRSNIS
PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMO GIMNAZIJOS

DARBUOTOJAMS KRITERIJAI

43' L direktoriaus, direktoriaus pavaduotojq ugdymui vadybineskvalifikacines atomos ir jq -veiklos atitikties igytai r<varirir<acinei d;;l;;ii;l
vertinimas atli Respublikos Svietimo ir mokslo'-ministro (toliau _ S;i"#;;i;
mokslo ministras) nustatyta tvarka.

44.*Lop5elio-darielio mokytojq, pagalbos mokiniui specialistq kvalifikacines kategorijos
nustatomos Svietimo ir mokslo ministro nustatyta ,varka.

45. Lop5elio-darZelio direktorius, nustatydamas pastoviosios dalies koeficient4
darbuotojams, atsiZvelgia i istaigai skirtas le5as.

46. Lop5elio-darZelio direktorius isakymu tvirtina
pareigybiq lygius ir pareigybiq apra5us.

lop5elio-darZelio pareigybiq s4raS4,

47. Lopsel yje-darLelyje patvirlintos pareigybes, j q darbo apmokej imas :

47. 1, Lop5elio-darZelio direktorius:
47 .1)' Klaipedos miesto savivaldybes tarybos sprendimu direktoriui nustatomas fiksuotas

menesinis darbo uZmokesdio dydis, kurio mokejimo tvarka sureguliuojama darbo sutartyje;



47'l.2.pareigines algos pastovioji dalis nustatoma pagal DAI 5 pried4, atsiZvelgiant ipedagoginio darbo staLa,, kvalifikacing kategorijq kurio mokejimo tvarka sureguliuojama"darbo
sutartyje;

47'I'3. vadovaujantis DA{, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos sprendimu pareigines
algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 5-20 proc.l

47,L4' atsiZvelgiant i lopSelio -darLelio veiklos rezultatus, Klaipedos miesto savivaldybes
tarybos sprendimu skiriamas priedas (dydis p :ntais).

,47.2.Lopielio-darZelio direktoriaus ugdymui:
47.2.I. Lop5elio-darLelio direktorius nus ot4 menesini darbo uZmokesdio dydi;
47.2.2. pareigines algos pastovioji dali ma pagal fial S pried4, atsiZvelgiant i

p edago gini o darb o stalq, kvali frkacing kate gorij 4;47' s DAf 5 n11.0.",.atsiZve1giant i pedagoginio darbo sta?;, kvalifikacingkategorij4, s pastovioji dalis nustatoma ii par"lgines algos pastoviosios dalieskoeficientas proc. siems pagalbos rnokiniui specialistams:
47.
47 .3 .2. prie5mokyklinio ugdymo pedagogui;
47 .3.3. aukletojui.
47.4. pareigines algos pastovioji dalis nustatoma pagal DAI 5 pried4, atsiZvelgiant !pedagoginio darbo staLq, kvalifikacing kategorijq nustatomas fiksuota, -"n"rini, darbo uZmokesdi<r

dydis:
47 .4'.7. prie5mokyklinio ugdymo pedagogui;
47.4.2. aukletojui;
47.4.3. meninio ugdymo mokytojui;
47.5. LopSelio-darLelio direktoriaus pavaduotojui pareigines algos pastoviosios algos

koefrcientas nustatomas pagal DAI2pried4, priklausomai nuo profesinio darbo putirti.r.
47.6. Lopielio-darZelio specialistq (A

pareigines algos pastovioji dalis priklauso nu
koeficientas nustatomas pagal DAI 3 ir 4 priedus.
maLiau kaip pastoviosioJ dalies koeficientq vidur
mokamas:

47 .6.1. dokumenlq koordinavimo specialistui;
47 .6.2. raStines administratori ui;
47 .6.3. neformaliojo Svietimo mokytojui;
47 .6.4. virejui;
47 .6.5. aukletojo padejejui;
47 .6.6. sandelininkui.
47.7. pareigines algos pastovioji dalis minimalios menesines algos dydZio nustatoma

darbininkams (D Iygis):
47.7.1. valytojui;
47.7.2. kiemsargiui;
47 .7 .3. darbininkui;
47.7 .4. skalbiniq priZilretojui.
48. Konkrediq darbuotojq, priskirtq atitinkamoms pareigyberns, pareigos nustatomos

pareigybes apra5ymuose. Darbo sutartyje gali buti numaty.tos irlitos Aarbuotojo darbo apmokejimo
s4lygos, tadiau jos negali priestarauti siai darbo uzmokesdio sistemai.

49. Darbuotojui igijus auk5tesng kvalifikacii?, lop5elio_darZelio direktoriaus sprendimu
tokiam darbuotojui gali b[ti mokamas didesnis arbo uZm-okestis arba pritaikytas didesnis darbo
apmokejimo tarifas. Esant laisvoms darbo vietoms, kurioms keliami auk8tesni ieikalavimai, tokios
darbo vietos pirmiausia pasi[lomos lop5elio-dailelio darbuotojams, igijusiems uuk5t.rrrg
kvalifikacij4. Tokiu atveju darbuotojui taikoma uZimamos auk5tesnes. palelgyUes atlyginimq
slstema.



50. Lop5elio-darl,eIio direktoriaus pavaduotojams ugdymui, mokytojams, pagalbos
mokytoj ui specialistams parei gines algo s kintarn

51, Lop3elio-darLeIio direktoriaus p
kvalifikuotiems darbuotojams (C lygis) pareigin
2018 metais atlikus kasmetini darbuotojq vertini

51.1. darbuotojq praejusiq kalendoriniq metq veikla vertinama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybes ar jbs igaliotos instiiucijos patvirtintu biudZetiniq,istaigq darbuotojq
veiklos verlinimo tvarkos apra5u;

51.2. metines veiklos uZduotis, siektinus rezultatus ir jq vertinimo rodiklius lopSelio-
dafielio darbuotojams nustato ir kasmeting veiklE veltina tiesioginis jq vadovas.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

52. Lop5elio-darZelio darbuotojq darbo uZrpokesdio d)zdis tikslinama kiekvienais mokslo
metais irlar pasikeitus teises aktams, atitinkamai sistema perZiurima ne rediau kaip viena kart4
metuose arba pasikeitus teises aktams.

53. Sistema patvirtinta konsultuojantis su I spgelio-darZelio darbuotojais, laikantis lydiq
lygybes ir nediskriminavimo kitais pagrindais princiflq.

54. Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys su Sia sistema yra supaZindinami pasira5ytinai ir
privalo laikytis joje nustatytq ipareigojimq bei atlikdami savo darbo fu*cijas vadovautis Sistemoje
nustatytais principais.

55. Lop5elio-darZelio turi teisg i5 dalies arba visiskai pakeisti 5i4 sistem4. Su pakeitimais
darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys supaZindinami pasirasytinai.


