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Joniškio žemės ūkio mokyklos
direktoriaus 2017 m. gruodžio h d.
įsakymu Nr. V --!J~9 ("'..5)

JONIŠKIO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS DARBUOTOJŲ
DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Joniškio žemės ūkio mokyklos (toliau - Mokykla) darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartį, darbo apmokėjimo sistema (toliau - Sistema) nustato Joniškio žemės ūkio mokyklos
mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, ugdymą
organizuojančių skyrių vedėjų ir kitų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareiginės algos
pastoviosios dalies nustatymo kriterijus, kintamosios dalies, priemokų bei premijų mokėjimo
sąlygas ir tvarką.

2. Ši tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų
darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu (TAR, 2017-01-31, Nr. 1764) (toliau - Įstatymas), Lietuvos
Respublikos darbo kodekso (aktualia redakcija), Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų
veiklos vertinimo tvarkos aprašu (LRV, 2017-04-05, Nr.254), Joniškio žemės ūkio mokyklos
nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 5 d.
įsakymu Nr. V-I099, ir Joniškio žemės ūkio mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis.

3. Apraše vartojamos sąvokos:
3.1. darbuotojai - fiziniai asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis;
3.2. darbo užmokestis - darbuotojų darbo užmokestį sudaro:
3.2.1. pareiginė alga (mėnesinė alga - pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis);
3.2.2. priemokos;
3.2.3. premijos;
3.2.4. apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą,

budėjimus ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų.
3.3. pareiginė alga (pastovioji dalis) - pastovi darbo užmokesčio dalis, kuri apskaičiuojama

atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio.
3.4. bazinis algos dydis - pareiginės algos bazinį dydį tvirtina LR Seimas.
3.5 pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - darbuotojams, išskyrus darbininkus,

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas atsižvelgiant į pareigybės lygį,
profesinę ar (ir) vadovaujamo darbo patirtį, vadybinę kvalifikacinę kategoriją.

3.6. profesinė darbo patirtis - tai laikotarpis, kurį darbuotojas dirba tos profesijos
(specialybės) darbą;

3.7. pareiginės algos kintamoji dalis - nustatoma vieniems metams, priklausomai nuo
darbuotojo praėjusių metų veiklos vertinimo pagal jam nustatytas metines užduotis, siektinus
rezultatus ir jų vertinimo rodiklius.

3.8. priemoka - darbo užmokesčio sudedamoji dalis, kuri gali būti mokama šioje darbo
apmokėjirno sistemoje nustatytais atvejais;

3.9. premija - darbo užmokesčio sudedamoji dalis, kuri gali būti mokama šioje darbo
apmokėjimo sistemoje nustatytais atvejais;

3.10. minimali mėnesinė alga - Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta minimali
mėnesinė alga.

4. Už darbą naktį, poilsio ir švenčių dienomis mokama Lietuvos Respublikos darbo
kodekso, kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
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II SKYRIUS
MOKYKLOS DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS NUSTATYMO

TVARKA IR SĄLYGOS

5. Darbuotojo darbo užmokestis priklauso nuo: darbuotojo dirbto laiko, darbo kiekio ir
sudėtingumo, atitinkamos profesijos ar kvalifikacijos, darbuotojo išsilavinimo ir darbo stažo,
darbuotojo indėlio į Mokyklai keliamų užduočių vykdymą, konkrečios profesijos aktualumo įstaigai
ir jos paklausos šalies darbo rinkoje, Mokyklos veiklos finansinių rezultatų.

6. Pedagoginių darbuotojų pareiginė alga nustatomas vadovaujantis Įstatymo 8 straipsniu ir
5 priedu.

7. Nepedagoginių darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma vadovaujantis
Įstatymo 1- 4 priedais.

8. Pedagoginių darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai galioja iki 2018
m. rugpjūčio 31 d.

9. Joniškio žemės ūkio mokykla priskiriama III biudžetinių įstaigų grupei, darbuotojų
pareigybės yra keturių lygių: A, B, C ir D vadovaujantis Įstatymo 3 straipsniu.

10. Pareigybių, kurias einant atliekamas darbas yra laikomas pedagoginiu ir įskaitomas į
pedagoginio darbo stažą, sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras.

11. Mokyklos darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus, suderinęs su
Darbuotojų atstovais ir vadovaudamasis šioje darbo apmokėjimo sistemoje numatytais kriterijais,
nustato direktorius, neviršydamas steigėjo nustatyto darbo užmokesčio fondo.

12. Individualus kiekvieno darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas ir
kitos darbo apmokėjimo sąlygos nurodomos darbo sutartyje. Sutartį pasirašo darbuotojas ir
Mokyklos direktorius.

13. Darbininkams mokama minimali mėnesinė alga, pareiginės algos kintamoji dalis
nenustatoma.

14. Joniškio žemės ūkio mokyklos darbuotojų darbo užmokestį sudaro:
14.1. pareiginė alga (mėnesio alga - pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis);
14.2. priemokos;
14.3. mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis bei viršvalandinį darbą, budėjimą;
14.4. premijos
15. Mokykloje darbo užmokestis yra mokamas 2 kartus: einamojo mėnesio 7-12 ir 20-23

dienomis. Darbuotojo prašymu darbo užmokestis gali būti mokamas kartą per mėnesį 7-12
dienomis.

III SKYRIUS
PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSOS DALIES NUSTATYMAS

16. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nurodomi pareigybių sąrašuose (Priedas
Nr. 6), mokytojų tarifikacijos sąrašuose ir darbo sutartyse.

17. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš naujo pasikeitus
darbuotojų pareigybių skaičiui, vadovaujamo darbo patirčiai ir (ar) profesinio darbo patirčiai.

Pedagoginių darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies apskaičiavimas

18. Joniškio žemės ūkio mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui, ugdymą
organizuojančių skyrių vedėjų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Įstatymo 5 priedą,
atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, vadybinę kvalifikacinę kategoriją, veiklos sudėtingumą.
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Mokyklos pavaduotojo ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas
(kai mokinių skaičius metų pradžioje 300 ir daugiau)

Turintiems iki 10 Turintiems nuo 10 Turintiems 15 ir
Kvalifikacinė m. pedagoginio iki 15 m. pedagoginio daugiau metų

kategorija darbo stažą darbo stažą pedagoginio darbo
stažą

Neturintiems vadybinės 6,47-8,33 7,02-8,68 7,19-8,9
kvalifikacinės
kategorijos
I kategorija 8,89-10,44 8,9-10,46 8,91-10,48
II kategorija 8,13-10,22 8,41-10,3 8,61-10,36
III kategorija 7,42-9,38 7,7-9,54 7,87-9,73

lentelė 1

Ugdymą organizuojančių praktinio mokymo vadovo ir gimnazijos skyriaus vedėjo
pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai

lentelė 2
Turintiems iki 10 Turintiems nuo 10 Turintiems 15 ir

Kvalifikacinė m. pedagoginio iki 15 m. pedagoginio daugiau metų
kategorija darbo stažą darbo stažą pedagoginio darbo

stažą
Neturintiems vadybinės
kvalifikacinės 4,62-6,68 4,86-6,82 5,15-7,06
kategorijos
I kategorija 5,4-8,67 5,69-8,72 5,98-8,89
II kategorija 5,69-8,02 5,42-8,37 5,69-8,61
III kategorija 4,85-7,36 5,09-7,55 5,35-7,88

19. Direktoriaus pavaduotojui ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų pareiginės
algos pastoviosios dalies koeficientas mažinamas nuo 0,14 iki 0,67, jeigu neturi privalomų 5
savaitinių pamokų vadovaujanti įstatymo 5 priedo 13 ir 20 punktais.

20. Mokytojų pamokų krūvį reglamentuoja Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymai,
mokyklos ugdymo planas, mokinio krepšelio skaičiavimo metodika, mokytojų pamokų tarifikacija
ir kiti teisiniai dokumentai.

21. Mėnesinis mokytojų darbo užmokestis apskaičiuojamas pagal vadovo patvirtintą tarifinį
sąrašą.

22. Mokytojams vaduojantiems kito mokytojo pamokas, darbo užmokestis mokamas pagal
faktines valandas ir pasiruošimą pamokoms.

23. Dirbant su pilna grupe (21 ir daugiau mokinių) užsienio kalbų mokytojams mokamas
30% priedas.

24. Dirbant su pilna grupe (21 ir daugiau mokinių) ar nesant kito pogrupio mokytojui,
pavaduojantiems profesijos mokytojams mokamas 30%. priedas.

25. Mokytojams, vykdanti ems ugdymo programą gimnazijos klasėms, mokamas 10%

tarifinio atlygio priedas. Jis mokamas tik už kontaktines valandas.

26. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginio atlyginimo pastovioji dalis

nustatoma pagal įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją

ir veiklos sudėtingumą pagal tarifinį sąrašą.
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Mokytojų, kuriems nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos, pareiginės algos pastoviosios
dalies koeficientai

Turintiems iki 3 Turintiems nuo 3 Turintiems nuo Turintiems 15 ir
Pareigybė ir m. pedagoginio iki 10 m. 10 iki 15 m. daugiau m.
išsilavinimas darbo stažą pedagoginio pedagoginio pedagoginio

darbo stažą darbo stažą darbo staža
Mokytojai, įgiję
aukštesnįj į ar
specialųjį vidurinį 3,15 3,19 3,26 3,31
išsilavinimą, įgytą iki
1995 metų
Mokytojai, įgiję
aukštąjį universitetinį

3,18 3,22 3,31 3,41ar koleginį
išsilavinimą

lentelė 3

Mokytojų, kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, pareiginės algos pastoviosios
dalies koeficientai

Turintiems iki 10 Turintiems nuo 10 iki Turintiems 15 ir daugiau
Pareigybė metų pedagoginio 15 metų pedagoginio metų pedagoginio darbo

darbo stažą darbo stažą stažą

Mokytojai 3,31 3,41 3,45

Vyresnieji mokytojai 3,46-3,51 3,5-3,56 3,63-3,7

Mokytojai
3,7-3,77 3,77-3,84 3,89-3,96metodininkai

Mokytojai ekspertai 4,2-4,29 4,28-4,36 4,4-4,47

lentelė 4

27. Mokytojams papildomai tarifikuojamos valandos:
27.1. už mokinių darbų tikrinimą (už 18 kontaktinių valandų per savaitę):

lentelė 5
5-9 klasės 10-12 klasės

Dalykai mokinių skaičius klasėje, grupėje
iki 12 12-22 23 ir daugiau iki 12 12-22 23 ir dauaiau

Lietuvių ir tautinių
mažumų gimtoji 1,5 2,5 3 2 3 3,5
kalba
Užsienio kalba 0,5 1 1,5 1 2 2,5
Matematika 1 2 2,5 1,5 2,5 3

Socialinio,
gamtamokslinio
ugdymo ir 0,5 1 1,25 0,5 1 1,25
informacinių
technologijų
dalykai
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27.2. už vadovavimą grupei numatytos sąlygos ir apmokėjimas, suderinus su darbuotojų
atstovais, pateikiamos "Apmokėjimo už vadovavimą grupei tvarkos apraše" (žr. 4 priedas).

27.3. už pasiruošimą pamokoms (už 720 kontaktinių valandų per mokslo metus) - 160
valandų per mokslo metus. Į kontaktines valandas įskaičiuojamos visos valandos, numatytos
ugdymo plane;

27.4. už mokomojo baro veiklos priežiūrą, vadovavimą sporto klubui "Žemyna", mokytojų
kvalifikacijos kėlimą, metodinę veiklą, renginių organizavimą, už sportinių varžybų (konkursų,
olimpiadų) organizavimą ir dalyvavimą, muziejaus veiklos organizavimą, vadovavimą metodinėms
grupėms, mokyklos renginių apipavidalinimą, nuotolinio mokymo sistemos MOODLE
aptarnavimą, ir kitus darbus - 20-80 valandų per mokslo metus (nepriklausomai nuo kontaktinių
valandų skaičiaus), vadovaujantis mokyklos "Mokytojų papildomų darbų skyrimo ir apmokėjimo
tvarka" (žr. 5 priedas).

28. Kitiems pedagoginiams darbuotojams dirbantiems Mokykloje pagal specialybę,
pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas, atsižvelgiant į darbo pagal specialybę
stažą ir veiklos sudėtingumą:

Mokyklos psichologo ir socialinio pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies
koeficientai

NETURINTIEMS KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS
iki 3 m. nuo 3 iki 10 m. nuo 10 iki 15 15 ir daugiau

Pareigybė pedagoginio pedagoginio m. pedagoginio m. pedagoginio
darbo stažą darbo stažą darbo stažą darbo staža

Psichologas asistentas 4,09-4,18 4,13-4,21 4,16-4,25 4,21-4,3

Socialinis pedagogas 4,3-4,38 4,58-4,67 4,77-4,87 4,82-4,95

TURINTIEMS KVALIFIKACINĘ KATEGORIJA
iki 10 m. nuo 10 iki 15 m. 15 ir daugiau m.

pedagoginio darbo pedagoginio darbo stažą pedagoginio darbo stažą
staža

Socialinis pedagogas,
ketvirtos kategorijos 4,82-4,87 4,9-4,96 5,07-5,13
psichologas
Socialinis pedagogas, 5,4-5,55 5,45-5,61 5,64-5,83
trečios kategorijos
psichologas
Socialinis pedagogas 5,95-6,14 6,1-6,29 6,26-6,48
metodininkas, antros
kategorijos
psichologas

lentelė 6
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Mokyklos bendrabučio auklėtojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai

NETURINTIEMS KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS
iki 3 m. nuo 3 iki 10 m. nuo 10 iki 15 m. 15 ir daugiau m.

Pareigybė pedagoginio pedagoginio pedagoginio pedagoginio
darbo staža darbo staža darbo staža darbo stažą

Auklėtojas, įgijęs
aukštesnįj į ar
specialųjį vidurinį 3,67-3,83 3,73-3,88 3,77-3,91 3,8-3,95
išsilavinimą, įgytą iki
1995 m.
Auklėtojas, ...

įgijęs
aukštąjį universitetinį

4,06-4,22 4,32-4,48 4,37-4,55 4,47-4,66ar koleginį
išsilavinimą.

TURINTIEMS KVALIFIKACINĘ KATEGORIJĄ
iki 10 m. nuo 10 iki 15 m. 15 ir daugiau m.
pedagoginio darbo pedagoginio darbo stažą pedagoginio darbo
stažą stažą

Auklėtojas 4,34-4,51 4,42-4,6 4,5-4,68
Vyresnysis auklėtojas 4,74-4,94 4,81-5,01 5,0-5,2
Metodininkas

5,17-5,39 5,32-5,54 5,46-5,66auklėtoias

lentelė 7

29. Už veiklos sudėtingumą pedagoginiams darbuotojams, dirbantiems su mokiniais,
turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas
pagal Įstatymo 5 priedo 41 punktą nuo 5-20%. Koeficiento dydis nustatomas direktoriaus įsakymu
pagal turimas darbo užmokesčio lėšas.

30. Neviršijant 45 % pareiginės algos pastoviosios dalies ir tarifinių atlygių koeficientų,
pareiginės algos pastoviosios dalies ir tarifinių atlygių koeficientai didinami Įstatymo 5 priedo 37
punkte nurodytais atvejais.

Nepedagoginių darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento
apskaičiavimas

31. Nepedagoginių darbuotojų pareiginio atlyginimo pastoviosios dalies koeficientas
nustatomas pagal Įstatymo 1-4 prieduose numatytus kriterijus.

31.1. Mokyklos direktoriaus pavaduotojo infrastruktūrai pareiginės algos pastoviosios dalies
koeficientas nustatoma pagal Įstatymo 1 priedą, atsižvelgiant į pareigybių sąraše nustatytą
darbuotojų pareigybių skaičių, vadovaujamo darbo patirtį, veiklos sudėtingumą (žr. 1 priedas).

31.2. Mokyklos struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų pareiginės algos
pastoviosios dalies koeficientai nustatomi pagal Įstatymo 2 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį,
vadovaujamo ir profesinio darbo patirtį, veiklos sudėtingumą (žr. 1 priedas).

31.3. Mokyklos A ir B lygio specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai
nustatomi pagal Įstatymo 3 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį, profesinio darbo patirtį, veiklos
sudėtingumą (žr. 2 priedas).

31.4 Mokyklos kvalifikuotiems darbuotojams pareiginės algos pastoviosios dalies
koeficientai nustatomi pagal Įstatymo 4 priedą, atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį, veiklos
sudėtingumą (žr. 3 priedas).
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32. Darbuotojams, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui (toliau - darbininkai), pareiginės
algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės algos dydžio (MMA).

IV SKYRIUS
PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES NUSTATYMAS

33. Mokyklos darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo
praėjusių metų veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus
ir jų vertinimo rodiklius.

33.1. Mokyklos direktoriaus pavaduotojui ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių
vedėjams, mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams pareiginės algos kintamoji dalis
nenustatoma.

33.2. Darbininkams (D pareigybės lygis), pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma.
34. Kiekvienais metais iki sausio 31 d. metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų

vertinimo rodiklius Mokyklos darbuotojams nustato ir kasmetinę veiklą vertina tiesioginis jų
vadovas.

34.1. Einamaisiais metais priimtam darbuotojui metinės veiklos užduotys nustatomos per
vieną mėnesį nuo priėmimo į pareigas dienos. Jeigu priėmus į pareigas darbuotoją iki einamųjų
kalendorinių metų pabaigos lieka mažiau kaip 6 mėnesiai, tokiam darbuotojui metinės užduotys
nustatomos kitiems metams iki kitų metų sausio 31 d.

35. Darbuotojams nustatytos užduotys turi būti aiškios, įvykdomos, turėti nustatytą
įvykdymo terminą. Siektinų rezultatų vertinimo rodikliai turi būti aiškūs, leidžiantys įvertinti, ar
pasiektas konkretus rezultatas.

36. Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos
aprašu (LRV, 2017-04-05, Nr. 254) Mokyklos darbuotojų veikla įvertinama kiekvienais metais iki
sausio 31 dienos, jei darbuotojas ne trumpiau kaip 6 mėnesiai per praėjusius kalendorinius metus
ėjo pareigas Mokykloje.

37. Vertinimą vykdo metinę užduotį parengęs tiesioginis darbuotojo vadovas, kuris
įvertinęs darbuotojo veiklą, surašo vertinimo išvadas. Veiklos vertinimo išvados teikiamos
mokyklos direktoriui su siūlymais dėl darbuotojo skatinimo arba reikalingos pagalbos suteikimo.

38. Pareiginės algos kintamoji dalis gali siekti iki 50 procentų pareiginės algos pastoviosios
dalies. Kintamosios dalies dydį nustato mokyklos direktorius pagal darbuotojo tiesioginio vadovo
siūlymus ir turimą darbo užmokesčio fondą.

39. Mokyklos direktorius, suderinęs su darbuotojų atstovais, priklausomai nuo metinės
veiklos įvertinimo vieniems metams nustato pareiginės algos kintamosios dalies dydį:

39.1 už labai gerą veiklos įvertinimą darbuotojui skiriama 30-50 procentų pareiginės algos
pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis;

39.2. už gerą veiklos įvertinimą darbuotojui skiriama 5-30 procentų pareiginės algos
pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis;

39.3. įvertinus patenkinamai vienus metus nenustatoma pareiginės algos kintamoji dalis;
39.4. įvertinus nepatenkinamai gali būti vieniems metams nustatomas mažesnis pareiginės

algos pastoviosios dalies koeficientas, tačiau ne mažesnis, negu Įstatymo 1-4 prieduose tai
pareigybei pagal vadovaujamo darbo patirtį ir (ar) profesinę darbo patirtį numatytas minimalus
pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas.

40. 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.
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V SKYRIUS
PRIEMOKŲ SKYRIMO TVARKA BEI SĄLYGOS

41. Darbuotojams priemokos mokamos už papildomą darbo krūvį, atliekant pareigybės
apraše nustatytas funkcijas, neviršijant darbo laiko trukmės, ir už papildomų pareigų ar užduočių,
nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą.

42. Priemokos gali siekti iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.
Priemoka skiriama direktoriaus įsakymu konkrečiam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip vieneriems
metams. Pasikeitus aplinkybėms arba esant nepakankamiems veiklos rezultatams, priemoka gali
būti sumažinta arba jos mokėjimas nutraukiamas.

43. Priemokos skiriamos mokyklos direktoriaus įsakymu esant tiesioginio vadovo arba
paties asmens, kuriam prašoma skirti priemoką, raštiškam prašymui.

44. Už prašyme pateiktos informacijos teisingumą ir išsamumą atsako prašymą pasirašęs
asmuo.

45. Priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų
pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.

VI SKYRIUS
MOKĖJIMO UŽ DARBĄ POILSIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS, NAKTIES BEI

VIRŠVALANDINĮ DARBĄ, BUDĖJIMĄ IR ESANT NUKRYPIMAMS NUO NORMALIŲ
DARBO SĄLYGŲ TVARKA

46. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant
nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų biudžetinių įstaigų darbuotojams mokama Lietuvos
Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
PREMIJŲ MOKĖJIMO TVARKA BEI SĄLYGOS

47. Mokyklos darbuotojams ne daugiau kaip kartą per metus gali būti skiriamos premijos.
Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.

48. Premijos gali būti skiriamos už:
48.1. labai gerai įvertintą metų veiklą;
48.2. svarbių vienkartinių užduočių atlikimą;
48.3. tarptautinių projektų vykdymą;
48.4. Mokyklos vardo garsinimą, labai gerus rezultatus, aukštus pasiekimus respublikoje;
48.5. inovacijų siūlymą ir diegimą;
48.6. žymų pareigų, funkcijų, pavedimų padidėjimą ir jų sėkmingą atlikimą;
49. Premiją skiria mokyklos direktorius įsakyme nurodydamas už kokius pasiekimus ir

kokio dydžio premija darbuotojui skiriama.
50. Premija negali būti skiriama darbuotojui, kuriam per paskutinius 12 mėnesių buvo

paskirta drausminė nuobauda.

VIII SKYRIUS
MATERIALINĖSPAŠALPOS

51. Direktoriaus įsakymu ir turint lėšų gali būti skiriama materialinė pašalpa - kaip socialinė
parama vadovaujantis Įstatymo 13 straipsnio 1-3 punktais:

51.1. 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
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nelaimės ar turto netekimo, esant darbuotojo rašytiniam prašymui ir pateikus atitinkamą aplinkybę
patvirtinantį dokumentą, skiriama 200 eurų materialinė pašalpa.

51.2. mirus darbuotojui, jo šeimos nariams išmokama 200 eurų materialinė pašalpa, jeigu
yra jo šeimos narių rašytinis prašymas ir pateikti mirties faktą patvirtinantys dokumentai.

XI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

52. Pasikeitus Mokyklos finansavimo iš biudžeto sąlygoms, VlrSlJUSsteigėjo sprendimu
patvirtintą darbo užmokesčio fondo normatyvą, pasikeitus Mokyklos struktūrai bei atsiradus kitoms
svarbioms aplinkybėms, Sistema gali būti keičiama.

53. Darbo apmokėjimo sąlygos nurodomos darbuotojų darbo sutartyse (DK 34 str. 3 dalis).
54. Sistemą, jos pakeitimus, įsakymu tvirtina Mokyklos direktorius, suderinęs su darbuotojų

atstovais.
55. Žinios apie darbuotojo darbo užmokestį teikiamos ir skelbiamos tik įstatymo numatytais

atvejais arba darbuotojui sutikus.
56. Ši darbuotojų darbo apmokėjimo sistema įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

Suderinta
LSDPS Joniškio raj. Susivienijimo
Joniškio ŽŪM profsąjungos
susirinkimo 2017 m. lapkričio 29 d.
posėdžio protokolas Nr. 5

=



Joniškio žemės ūkio mokyklos
darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos
1 priedas

Mokyklos direktoriaus pavaduotojo infrastruktūrai, struktūrinių padalinių vadovų
pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai

1. Mokyklos direktoriaus pavaduotojo infrastruktūrai pareiginės (profesijų klasifikatoriaus
kodas - 134503) algos pastoviosios dalies koeficientai.

Vadovaujamo darbo Įstatyme numatyti pastoviosios dalies
patirtis koeficientai (pareiginės algos baziniais

dydžiais), kai pareigybės lygis A
Iki 5 metų 4,0-10,8
Nuo 5 metų iki 10 metų 4,08-11,0
Daugiau kaip 10 metų 4,14-11,16

2. Mokyklos skyrių, sektorių, kitų padalinių viršininkų, vedėjų pareiginės algos pastoviosios
dalies koeficientai.

PareigJ bės lygis
Vadovaujamo A B
darbo patirtis Profesinio darbo patirtis metais Profesinio darbo patirtis metais
metais iki 5 5-10 daugiau iki 5 5-10 daugiau

kaip 10 kaip 10
iki 5 m. 3,41-9,5 3,52-9,7 3,61-10,2 3,31-8,88 3,41-9,05 3,52-9,23
5-10 m. 3,52-9,55 3,61-9,9 3,71-10,6 3,41-9,05 3,52-9,23 3,61-9,41
daugiau kaip 10 3,61-9,6 3,71-10,1 3,81-11,0 3,52-9,23 3,61-9,41 3,71-9,59
m.

3. Mokyklos skyrių, sektorių, kitų padalinių viršininkų, vedėjų pareigybių lygiai ir profesijų
klasifikatoriaus kodai.

Pareigybė Profesijų klasifikatoriaus Pareigybės
kodai lygis

Vidaus auditorius 241104 A2

Vyr. buhalteris 121102 A2

Valgyklos vedėjas 141202 B

Bendrabučio valdytojas 134906 B
Bibliotekos vedėjas 134903 A2

Dirbtuvių vedėjas 132106 B

Personalo vedėjas 242305 A2

Mokomojo ūkio vedėjas 134906 A2

Projektų vadovas 334324 A2



Joniškio žemės ūkio mokyklos
darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos
2 priedas

Mokyklos specialistų (A ir B lygio) pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai

Profesinio darbo patirtis metais
Pareigybės lygis Iki 2 Nuo daugiau Nuo daugiau Daugiau kaip

kaip 2 iki 5 kaip 5 iki 10 10
A lygis 3,17-7,6 3,22-8,5 3,31-9,5 3,41-10,5
B lygis 3,15-7,3 3,19-7,4 3,26-7,6 3,32-8,0

Mokyklos specialistų pareigybių lygiai ir profesijų klasifikatoriaus kodai

Pareigybė Profesijų Pareigybės
klasifikatoriaus kodai lygis

IT specialistas 252202 A2
Ekonomistas 263102 A2
Bibliotekininkas 262204 A2
Darbų ir civilinės saugos inžinierius 233033 A2
Viešųjų pirkimų organizatorius 3323 A2
Mechanikas 723120 B
Buhalteris 241103 B
Pedagoginiai etatai
Metodininkas 235108 A2
Neformaliojo švietimo organizatorius 235501 A2
Vairavimo instruktorius 516501 B



Joniškio žemės ūkio mokyklos
darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos
3 priedas

Mokyklos kvalifikuotų darbuotojų (C lygio) pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai

Pareigybės Profesinio darbo patirtis (metais)
lygis iki 2 daugiau kaip 2 daugiau kaip 5 iki daugiau kaip

iki 5 10 10
C lygis 3,12-5,3 3,14-5,4 3,16-5,6 3,18-7,0

Pareigybių, priskirtų kvalifikuotiems darbininkams, profesijų klasifikatoriaus kodai

C lygis Profesijų
klasifikatoriaus kodai

Sekretorius 334309
Archyvaras 262101
Mokymo dalies administratorius 334101
Laborantas 314112
Pastatų ir statinių, įrenginių priežiūros ir einamojo remonto 741101
darbininkai (elektrikas) 711517
Pastatų ir statinių, įrenginių priežiūros ir einamojo remonto 712622darbininkai (santechnikas )
Pastatų ir statinių, įrenginių priežiūros ir einamojo remonto 711505darb ininkai (dailidė)
Virėjas 512001
Vairuotojas 832203
Šaltkalvis 722212
Sandėlininkas 432107



Joniškio žemės ūkio mokyklos
darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos
4 priedas

APMOKĖJIMO UŽ VADOV AVIMĄ GRUPEI TVARKOS APRAŠAS

1. Apmokėjimo už vadovavimą grupei tvarkos aprašas (toliau - Tvarkos aprašas)
reglamentuoja apmokėjimo už vadovavimą grupei tvarką.

2. Tvarkos aprašas sudarytas vadovaujantis 2017 m. sausio 17d. Nr. XIII-198 patvirtintu
Lietuvos respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo p.
27.2 "už vadovavimą klasei, grupei (nepriklausomai nuo kontaktinių valandų skaičiaus per savaitę):
jeigu mokinių skaičius klasėje iki 12, - 2,5-4 valandos; jeigu mokinių skaičius klasėje 12 ir
daugiau, - 3-5 valandos. Konkretų tarifikuojamų valandų skaičių, suderinęs su darbuotojų
atstovais, nustato įstaigos vadovas".

3. Apmokėjimo už vadovavimą grupei. organizavimo sąlygos:
3.1.Tarifikuojamų valandų skaičius priklauso nuo mokinių skaičiaus grupėje:
3.1.1. jei mokinių skaičius grupėje iki 15 mokinių - 3 val./sav.;
3.1.2. jei mokinių skaičius grupėje iki 20 mokinių - 3,5 val./sav.;
3.1.3. jei mokinių skaičius grupėje iki 25 mokinių - 4 val./sav.;
3.1.4. jei mokinių skaičius grupėje 26 ir daugiau mokinių - 4,5 val./sav.
3.2. Visų kursų grupių vadovų metinės valandos skaičiuojamos pagal mokinių būvimo

mokykloje savaičių skaičių:
3.2.1. I kurso - 36 savaitės;
3.2.2. II kurso - 34 savaitės;
3.2.3. III ir II (be vidurinio išsilavinimo) kursų - 23 savaitės;
3.2.4. grupės su viduriniu išsilavinimu - 29 savaitės.
4. Pasikeitus mokinių skaičiui grupėje (neatitinkant numatytoms riboms) mokslo metų

eigoje už vadovavimą grupei skirtos valandos pertarifikuojamos sausio 1 d.



Joniškio žemės ūkio mokyklos
darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos
5 priedas

MOKYTOJŲ PAPILDOMŲ DARBŲ APMOKĖJIMO TVARKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Joniškio žemės ūkio mokyklos (toliau - mokyklos) mokytojų papildomų darbų skyrimo ir
apmokėjimo tvarka (toliau - tvarka) reglamentuoja papildomų darbų mokyklos mokytojams
apmokėjimo už papildomus darbus tvarką.

2. Šie Nuostatai parengti vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. XlII-198
patvirtintu Lietuvos respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo
įstatymo p. 27.4. ir 34.3 : už darbų planavimą, renginių organizavimą, ruošimąsi renginiams,
metodinę veiklą, brandos darbų, projektų rengimą ir dalyvavimą projektų veikloje, už mokyklos
veiklos įsivertinimą, informacinių komunikacinių technologijų diegimo koordinavimą, vadovavimą
bendrabučiui, mokomosioms dirbtuvėms, laboratorijoms, vadovavimą meno kolektyvui, turinčiam
meninio pajėgumo kategoriją, ir kitus darbus - 0,5-3,5 valandos (nepriklausomai nuo kontaktinių
valandų skaičiaus per savaitę).

3. Tvarkoje vartojamos sąvokos:
3.1. papildomas darbas - papildomos pareigos ar laikas, skirtas netiesioginiam ugdomajam

ir mokomajam darbui su mokiniais (į mokytojo, auklėtojo, būrelio vadovo pareigas įeinantis darbas
nelaikomas papildomu darbu). Apmokėjimas už papildomai atliekamą darbą nepriklauso nuo
turimų pamokų skaičiaus;

3.2. netarifikuotas atlyginimas - mokamas už neregu1iarų arba vienkartinį darbą pagal
mokyklos veiklos programą, mokyklos mokslo metų ugdymo planą, atsižvelgiant į faktinį darbo
valandų kiekį, išsilavinimą, kvalifikaciją ir pedagoginį darbo stažą;

3.3. tarifikuotas atlyginimas - mokamas už pastoviai atliekamą papildomą darbą. Valandos
įtrauktos į Tarifinius sąrašus.

II SKYRIUS
PAPILDOMO DARBO SKYRIMAS

4. Netarifikuotas atlyginimas mokamas mokytojams už šiuos papildomus darbus lr
pasiekimus:

4.1. mokinių rengimą respublikinėms (tarptautinėms) olimpiadoms, konkursams lr
varžyboms;

4.2. kultūrinių-sportinių renginių, edukacinių ir pramoginių išvykų organizavimą;
4.3. mokyklos administracijos pavestų skubių ir svarbių užduočių vykdymą;
4.4. darbą mokyklos direktoriaus įsakymais sudarytose darbo grupėse, komisijose;
4.5. konferencijų, seminarų organizavimą.
5. Konkretus darbas ir darbui atlikti skirtas valandų skaičius fiksuojami papildant papildomų

darbų atlikimo ataskaitą (žr. priedą).
6. Tiesioginis darbuotojo padalinio vadovas teikia darbų atlikimo ataskaitą ir tarnybinį

pranešimą direktoriui, nurodant konkretų valandų skaičių ir finansavimo šaltinį.



IIISKYRIUS
TARIFIKUOTOS VALANDOS UŽ KITUS PAPILDOMUS DARBUS

7. Mokytojams tarifikuojamos ir į tarifinius sąrašus įrašomos valandos už kitus papildomus
darbus, žiūrėti į 1 lentelę.

lentelė 1

Tarifikuotos valandos per mokslo metus
l. Mokomojo baro veiklos priežiūra 40
2. Vadovavimas sporto klubui 80
3. Mokytojų kvalifikacijos kėlimas, metodinė veikla 70
4. Renginių organizavimas 40
5. Sportinės varžybos, konkursai, olimpiados 40
6. Muziejaus veiklos organizavimas 20
7. Vadovavimas metodinėms grupėms 210
8. Mokyklos renginių apipavidalinimas 40
9. Nuotolinio mokymo sistemos MOODLE aptarnavimas 80

iš viso: 620



Joniškio žemės ūkio mokyklos
mokytojų papildomų darbų
apmokėjimo tvarkos
priedas

JONIŠKIO ŽEMĖs ŪKIO MOKYKLA

PAPILDOMŲ DARBŲ ATLIKIMO ATASKAITA

2017 m. ------- d.

Joniškis

________________ atliko papildomus darbus:

Atlikimo laikas
Val.

Darbų pavadinimas (nuo-iki)
sk. Rezultatas (atlikti darbai)

Darbus atliko: Darbus priėmė:

(vardas,pavardė) (vardas, pavardė)

(parašas)(parašas)



Joniškio žemės ūkio mokyklos
darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos
6 priedas

JONIŠKIO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS
PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENT Al

I SKYRIUS
MOKYTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

1. Mokytojams, neforrnaliojo švietimo mokytojams nustatomi pareiginės algos
pastoviosios dalies koeficientai:

1.1. kuriems nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos:
lentelė 1

Pareigybė ir Turintiems iki Turintiems Turintiems nuo Turintiems 15 ir
išsilavinimas 3 metų nuo 3 iki 10 10 iki 15 metų daugiau metų

pedagoginio metų pedagoginio pedagoginio darbo
darbo stažą pedagoginio darbo stažą stažą

darbo stažą
Mokytojai, įgiję
aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį 2,98 3 3,01 3,03
išsilavinimą, įgytą
iki 1995 metų
Mokytojai, įgiję
aukštąjį
universitetinį ar 3,13 3,15 3,16 3,18
koleginį
išsilavinimą

1.2. kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos:
lentelė 2

Turintiems iki 10 Turintiems nuo 10 Turintiems 15 ir
iki 15 metų daugiau metųPareigybė metų pedagoginio pedagoginio darbo pedagoginio darbodarbo stažą stažą staža

Mokytojai 3,18 3,2 3,23
\Tyresniejimokytojai 3,46 3,5 3,63
Mokytojai 3,7 3,77 3,89metodininkai
Mokytojai ekspertai 4,2 4,28 4,4

2. Profesijos mokytojams nustatomi pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:
2.1. kuriems nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos:
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lentelė 3

Turintiems iki Turintiems nuo Turintiems nuo Turintiems 15 ir

Pareigybė 3 metų 3 iki 10 metų 10 iki 15 metų daugiau metų
pedagoginio pedagoginio pedagoginio pedagoginio
darbo stažą darbo stažą darbo stažą darbo stažą

Profesijos 3,13 3,15 3,16 3,18mokytojas

2.2. kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos:
lentelė 4

Turintiems iki 10 Turintiems nuo 10 iki Turintiems 15 ir

Pareigybė metų pedagoginio 15 metų pedagoginio daugiau metų

darbo stažą darbo stažą pedagoginio darbo
stažą

Profesijos mokytojas 3,18 3,2 3,23

Vyresnysis profesijos 3,46 3,5 3,63mokytojas
Profesijos mokytojas 3,7 3,77 3,89metodininkas
Profesijos mokytojas 4,2 4,28 4,4ekspertas

II SKYRIUS
DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

3. Mokyklos darbuotojams pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nustatomi
atsižvelgus į pareigybės lygį ir (ar) vadovaujamo/profesinio darbo patirtį ar pedagoginį darbo stažą.
2017 m. spalio 1 d. Nustatyti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai pateikiami 5 lentelėje.

lentelė 5

Vadovauja
mo darbo Pareiginėspatirtis/ PareiginėProfesijų Parei Profesinio Etatinių algos mėnesinė alga

Pareigybių pavadinimas klasifikato gybių darbo vienetų pastovios ios vienai pareigybeiriaus dalies
kodas lygiai patirtis/ skaičius koeficientas (etatui)

Pedagoginio etatui Eur
darbo
stažas

1 2 3 4 5 6

Vadovai

Direktorius 134502 A2 40 1 9,74 1271,07

Vadovų pavaduotojai

Direktoriaus pavaduotoja 134503
1063,58

ugdymui A2 30 1 8,15
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1 2 3 4 5 6
Direktoriaus
pavaduotojas 134503 A2 2 1 4,36 568,98
infrastruktūrai
Skyrių, sektorių, kitų
padalinių vadovai,
vedėjai
Praktinio mokymo 134906 A2 21 1 5,72 746,46vadovas
Gimnazijos skyriaus 134906 A2 6 1 4,18 545,49vedėjas

Vidaus auditorius 241104 A2 5 1 4,52 589,86

Vyr. buhalteris 121102 A2 26 1 5,88 767,34

Valgyklos vedėjas 141202 B 25 1 3,6 469,80

Bendrabučio valdytojas - 134906 B 3 1 3,27 426,74komendantas
Bibliotekos vedėjas 134903 A2 1

Dirbtuvių vedėjas 132106 B 12 0,5 3,6 469,80
0,5 3,6 469,80

Personalo vedėjas 242305 A2 27 0,5 3,7 482,85

Mokomojo ūkio vedėjas 134906 A2 15 1 3,7 482,85

Projektų vadovas 334324 A2 3 0,5 3,59 468,50

Specialistai, pedagogai

Psichologo asistentas 263403 A2 1 1 4,09 533,75

Socialinis pedagogas 235901 A2 12 1 4,9 639,45

Bendrabučio auklėtojas 235902 B 19 2 4,5 587,25
29 5,0 652,50

Metodininkas 235108 A2 5 0,75 4,19 546,80
Neformaliojo švietimo 235501 A2 1 1 3,27 426,75
organizatorius

20 1 3,43 447,62

Vairavimo instruktorius B 3 1 3,32 433,26516501
1 1 3,03 395,42

0,5 3,43 395,42
10 0,5 3,56 464,58

IT specialistas 252202 A2 5 1 3,72 485,46
0,5 3,56 464,58

Ekonomistas 263102 A2 1 0,75 3,2 417,60

Bibliotekininkas 262204 A2 5 1 4,09 533,76

Darbų ir civilinės saugos 233033 A2 1 1 3,11 405,86. v· •mzmienus
Viešųjų pirkimų 3323 A2 1 0,5 3,04 443,70
organizatorius

Mechanikas 723120 B 12 1 3,6 469,80
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1 2 3 4 5 6
Buhalteris 241103 B 11 1 3,2 417,60
Kvalifikuoti
darbuotojai
Sekretorius 412001 C 6 1 3,04 396,72
Archyvaras 262101 C 6 0,5 3,04 396,72
Mokymo dalies 334101 C 14 1 3,07 400,64administratorius

3 1 3,02 394,11
Laborantas 314112 C 27 0,5 3,07 400,64

1 3,0 391,50

Pastatų ir statinių,
įrenginių priežiūros ir 741101 C 14 1,5 3,07 400,64
einamojo remonto 711517 8 0,5 3,04 396,72
darbininkai (elektrikas)

Virėjas 512001 C 11 1 3,07 400,64
11 1 3,07 400,64
34 1 3,07 400,64

Vairuotojas 832203 C 27 1 3,07 400,64
36 1 3,07 400,64

1 3,02 394,11
Pastatų ir statinių,
įrenginių priežiūros ir 8 1 3,04 396,72
einamojo remonto 712622 C 1 0,5 3,0 391,50
darbininkai 1,75 3,0 391,50
(santechnikas )
Pastatų ir statinių,
įrenginių priežiūros ir 711505 C 27 1 3,07 400,64
einamojo remonto 3 1 3,02 394,11
darbininkai (dailidė)
Saltkalvis 722212 C 1 1 3,02 394,11
Sandėlininkas 432107 C 14 1 3,07 400,64
Darbininkai
Inžinerinių tinklų 9312 D 0,5 MMA 380,00darbininkas
Mokomojo ūkio D 3,5 MMA 380,00
darbininkas

921301

Rūbininkas 962907 D 1,0 MMA 380,00
Kiemsargis 961303 D 2 MMA 380,00
Skalbėjas 912103 D 1 MMA 380,00

Bendrabučio budėtojas D 4 MMA 380,00962917

Valytojas 912101 D 9,5 MMA 380,00
Pagalbinis virtuvės 911105 D 1 MMA 380,00
darbininkas
Sargas 962915 D 7 MMA 380,00

I IS VISO 79,25


