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APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 

(toliau–Aprašas) reglamentuoja Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos (toliau – 

Gimnazijos) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemą, pareiginės 

algos pastoviosios dalies nustatymo bei koeficientų didinimo kriterijus, pareiginės algos 

kintamosios dalies mokėjimo tvarką ir sąlygas, minimalios algos mokėjimą už nekvalifikuotą 

darbą, priemokų ir premijų, materialinių pašalpų mokėjimo tvarką ir sąlygas, darbuotojų 

pareigybių lygius ir grupes, mokytojų darbo krūvio sandarą, kasmetinį veiklos vertinimą, taip pat 

mokėjimą už pavadavimą bei papildomo darbo apmokėjimą. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų ir komisijos narių darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. įstatymo Nr. XIII-198 2019 

m. gruodžio 5 d. pakeitimo įstatymu Nr. XIII-2606,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. 

birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymais Nr. V-186 

„Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo 

programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio 

sandaros nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Nr. V-187 „Dėl Mokytojų, dirbančių pagal 

bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo laiko grafiko sudarymo bendrųjų 

nuostatų patvirtinimo“, Nr. V-184 „Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio 

mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas), veiklų mokyklos bendruomenei aprašo ir Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo 

ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašo 

patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl 

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 16 d. nutarimu Nr. 1025 ,,Dėl minimaliojo darbo 

užmokesčio“. 

3. Pagrindinės Apraše vartojamos sąvokos: 

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

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

programas; 

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

darbo sutartį su Gimnazija: darbuotojo pareiginė alga (pastovioji dalis ir kintamoji dalis), 
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priemokos ir premijos. Darbo užmokestis mokamas darbuotojams, einantiems pareigas pagal 

direktoriaus patvirtintą pareigybių sąrašą, taip pat už darbą vystomuosiuose projektuose ir už 

papildomas funkcijas; 

3.4.pareiginė alga – pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir 

komisijos narių darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198 (2019-12-05 įstatymo Nr. XIII-2606 

nauja redakcija) patvirtintus koeficientų dydžius Gimnazijos direktoriaus nustatyta darbo 

užmokesčio pastovioji dalis, mokama darbuotojui už darbą pagal darbo sutartį ir kintamoji 

dalis, kuri nustatoma pagal praėjusių metų veiklos vertinimą arba priėmimo į darbą metu, taip 

pat darbuotojui grįžus iš vaiko priežiūros atostogų, atsižvelgiant į darbuotojo profesinę 

kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius. 

3.5.priemoka – darbo užmokesčio sudedamoji 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; 

3.6.premija – papildoma 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,  artimųjų giminaičių, sutuoktinio, partnerio, 

sugyventinio, vaiko, (įvaikio), motinos, tėvo (įmotės, įtėvio) ligos ar mirties, stichinės 

nelaimės ar turto netekimo ar kitų aplinkybių.  

3.8.ne visas darbo laikas (ne visa darbo diena arba savaitė) – apmokamas proporcingai dirbtam 

laikui. 

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

duomenis, renka ir tvarko raštinės vedėjas.  

5. Su šio Aprašu supažindinami visi gimnazijos darbuotojai. 

 

II SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ LYGIAI IR GRUPĖS 

 

6. Gimnazijos darbuotojų pareigybės yra keturių lygių:  

1) A lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas: 

a) A1 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavini-

mas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 

b) A2 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavi-

nimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsi-

lavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, taip pat mo-

kytojų pareigybės; 

2) B lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgytas 

iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų; 

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

profesinė kvalifikacija; 

4) D lygio – pareigybės, kurioms netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavi-

mai.  

7. Pareigybės skirstomos į šias grupes:  

7.1.Gimnazijos direktorius ir jo pavaduotojas ugdymui (pareigybės lygis A (A1 arba A2); 

7.2.direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams (pareigybės lygis A2 arba B);  

7.3.darbuotojai, su kuriais sudarytos darbo sutartys dėl mentorystės (įgytos patirties perdavimo), 

(pareigybės lygis  A (A1 ar A2);   

7.4.mokytojai, pagalbos  mokiniui specialistai (pareigybės lygis A2); 

7.5.specialistai (pareigybės lygis A2 arba B); 

7.6. kvalifikuoti darbuotojai (pareigybės lygis C); 

7.7. darbininkai (pareigybės lygis D). 
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III SKYRIUS 

GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR PAREIGYBIŲ APRAŠYMAI  

 

8. Gimnazijos direktorius, suderinęs su Vilniaus rajono savivaldybės administracija, tvirtina gimna-

zijos darbuotojų pareigybių sąrašus naudodamasis Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų 

ministro patvirtintu Lietuvos profesijų klasifikatoriumi. Didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių 

pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičių 

nustato Vilniaus rajono savivaldybės taryba. 

9. Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus priešmokyklinio 

ugdymo programas), pareigybių skaičius Gimnazijos darbuotojų pareigybių sąraše nustatomas, 

atsižvelgiant į: 

1) Gimnazijos pagal atitinkamas ugdymo programas dirbančių mokytojų kontaktinių valandų skai-

čių per mokslo metus, kuris nustatomas:  

a) jeigu mokiniai ugdomi pagal bendrojo ugdymo programas, – pagal sąlyginių klasių (grupių) 

skaičių ir dydį, kurie nustatomi pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo 

tvarkos aprašą, tvirtinamą Lietuvos Respublikos Vyriausybės, taip pat pagal Vilniaus rajono savi-

valdybės administracijos papildomai finansuojamą klasių (grupių) skaičių;  

b) jeigu mokiniai ugdomi pagal neformaliojo švietimo programas (išskyrus priešmokyklinio ug-

dymo programą), – pagal klasių (grupių) skaičių ir dydį, kuriuos nustato Vilniaus rajono savival-

dybės administracijos; 

2) vidutinį kontaktinių valandų, tenkančių per mokslo metus vienai pareigybei, skaičių, kuris nus-

tatomas: 

a) jeigu 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; 

b) jeigu mokiniai ugdomi pagal neformaliojo švietimo programas (išskyrus priešmokyklinio ug-

dymo programą), nustatomos ne daugiau kaip 888 kontaktinės valandos. 

10. Gimnazijos direktorius tvirtina Gimnazijos darbuotojų pareigybės sąraše esančių pareigybių apra-

šymus.  

11. Darbuotojo pareigybės aprašyme turi būti nurodyta: 

11.1. pareigybės grupė; 

11.2. pareigybės pavadinimas; 

11.3. pareigybės lygis; 

11.4. specialūs reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam darbuotojui (išsilavinimas, darbo pa-

tirtis, profesinė kvalifikacija); 

11.5. pareigybei priskirtos funkcijos, pavaldumas. 

  

IV SKYRIUS 

DARBO UŽMOKESČIO SANDARA 

 

12. Gimnazijos darbuotojų darbo užmokestį sudaro:  

12.1. Pareiginė alga (pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis, jeigu šio Aprašo nustatyta 

tvarka kintamoji dalis nenustatyta).  

12.2. Priemokos.  

12.3. Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir esant nuk-

rypimams nuo normalių darbo sąlygų.  

12.4. Premijos. 

 

V SKYRIUS 

MINIMALUS DARBO UŽMOKESTIS. NEKVALIFIKUOTAS DARBAS 

 

13. Minimalus darbo užmokestis – tai mažiausias leidžiamas atlygis už nekvalifikuotą darbą. 
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14.  Nekvalifikuotu darbu laikomas darbas, kuriam atlikti nekeliami jokie specialūs kvalifikacinių į-

gūdžių ar profesinių gebėjimų reikalavimai. 

15. Pareigybės Gimnazijoje, priskirtinos nekvalifikuotam darbui, yra šios: 

15.1. valytojas; 

15.2. drabužininkas; 

15.3. kiemsargis; 

15.4. sargas; 

15.5. einamojo remonto darbininkas; 

15.6. pagalbinis darbininkas.  

 

VI SKYRIUS 

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMO KRITERIJAI 

 

16. Gimnazijos darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pareigi-

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

dydžiui, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas. Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuo-

jama atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio.  

17. Gimnazijos darbuotojų, išskirus direktoriaus pavaduotoją ugdymui, mokytojus, pagalbos mokiniui 

specialistus ir darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma atsižvelgiant į pareigybės 

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

analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vyk-

dytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos. 

18. A1 lygio pareigybių pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai didinami 20 procentų. 

19. Darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus, pagal Lietuvos Respublikos valsty-

bės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 1-5 prieduose 

numatytus koeficientus, nustato gimnazijos direktorius įsakymu.   

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

21. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas turi būti nustatomas iš naujo pasikeitus darbuo-

tojų pareigybių skaičiui, vadovaujamo darbo patirčiai ir (ar) profesinio darbo patirčiai, įgijus kva-

lifikacinę kategoriją ir (ar) pasikeitus kvalifikacinei kategorijai. Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas turi būti nustatomas iš naujo pasikei-

tus mokinių skaičiui, pedagoginio darbo stažui, kvalifikacinei kategorijai, veiklos sudėtingumui 

arba nustačius, kad Gimnazijos direktoriaus ar jo pavaduotojo ugdymui pareiginė alga (pastovioji 

dalis kartu su kintamąja dalimi) viršija praėjusio ketvirčio Gimnazijos darbuotojų 4 vidutinius 

pareiginių algų (pastoviųjų dalių kartu su kintamosiomis dalimis) dydžius. 

22. Gimnazijos darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje.  

 

VII SKYRIUS 

MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ IR PAVADUOTOJO UGDYMUI 

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO 

SANDARA 

 

23. Mokytojams pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedą, atsižvel-

giant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą. 

24. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacinės kategorijos, atsižvelgiant į išsilavinimą 

ir jų turimų kompetencijų, reikalingų profesinei veiklai, visumą, nustatomos Lietuvos Respubli-

kos  švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. Mokytojams ir pagalbos mokiniui spe-

cialistams, įgijusiems vidurinį išsilavinimą, mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams, bai-

gusiems profesinio mokymo programą, įgijusiems vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, gali būti 

suteikiamos atitinkamai mokytojo, vyresniojo mokytojo, pagalbos mokiniui specialisto ar vyres-

niojo pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacinės kategorijos. Mokytojams ir pagalbos moki-

niui specialistams, įgijusiems aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, 
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įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, gali būti suteikiamos atitinkamai mokytojo, vyresniojo moky-

tojo, mokytojo metodininko, mokytojo eksperto ar pagalbos mokiniui specialisto, vyresniojo pa-

galbos mokiniui specialisto, pagalbos mokiniui specialisto metodininko, pagalbos mokiniui spe-

cialisto eksperto kvalifikacinės kategorijos. Mokytojams  ir pagalbos mokiniui specialistams, 

įgijusiems aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) 

išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, iš karto suteikiama mokytojo ar pagalbos mokiniui spe-

cialisto kvalifikacinė kategorija.  

25. Pareigybių, kurias atliekant darbas laikomas pedagoginiu ir įskaitomas į pedagoginio darbo stažą, 

sąrašą tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras.  

26. Mokytojo darbo krūvio sandarą sudaro:  

26.1. Kontaktinės valandos, kurių skaičius nustatomas pagal ugdymo programoje numatytas 

valandas ir atsižvelgiant į Gimnazijos ugdymo planą mokslo metams, laikantis šių nuostatų: 

26.1.1. neviršijant Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmo-

kėjimo įstatymo 5 priedo 8 punkte mokytojui nustatyto maksimalaus kontaktinių valandų 

privalomiems dalykams pagal bendruosius ugdymo planus skaičiaus -  888 valandos.  

26.1.2. neviršijant  Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 

priedo 9 punkte mokytojui, kurio pedagoginis darbo stažas iki 2 metų, nustatyto maksima-

laus kontaktinių valandų skaičiaus (ne daugiau kaip 756 kontaktinės valandos); 

26.2. Valandos, skiriamos ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių moky-

mosi pasiekimams vertinti, kurių skaičius nustatomas procentais nuo kontaktinių valandų (1 

priedas).  

26.3. Valandos, skiriamos vadovauti klasei, atsižvelgiant į mokinių skaičių klasėje:  

26.3.1. kai mokinių skaičius klasėje ne didesnis kaip 11, skiriamos 152 valandos per metus;  

26.3.2. kai mokinių skaičius klasėje 12 - 20, skiriama 180 valandų per metus; 

26.3.3. kai mokinių skaičius klasėje 21 ir daugiau, skiriama 210 valandų per metus. 

26.4. Valandos, susijusios su profesiniu tobulėjimu ir veikla mokyklos bendruomenei. Šios 

valandos nustatomos kiekvienam mokytojui proporcingai turimoms kontaktinėms valandoms. 

Veikla mokyklos bendruomenei skirstoma į dvi grupes:  

26.4.1. veiklos, kurias mokytojas privalo atlikti mokyklos bendruomenei ir jos yra apmoka-

mos;  

26.4.2. veiklos, kurios neprivalomos atlikti mokyklos bendruomenei. Šioms veikloms skiria-

mos metinės valandos aptariamos su kiekvienu mokytoju individualiai, atsižvelgiant į mo-

kytojo planus, savianalizę už praėjusiuosius mokslo metus, išvadas ir ateinantiems metams 

numatomus asmeninius įsipareigojimus. 

27. Veikloms, kurias mokytojas privalo atlikti mokyklos bendruomenei, skiriamų metinių valandų 

skaičius priklauso nuo turimų metinių kontaktinių valandų. Joms priskiriamos veiklos:  

27.1. Tėvų informavimas, konsultavimas ir bendradarbiavimas dėl mokinių ugdymosi, mo-

kymosi pareigos ir pasiekimų. Atsižvelgiant į mokytojo turimas kontaktines valandas, išskyrus 

neformalųjį švietimą, skiriama iki 17 metinių valandų. 

27.2. Bendradarbiavimas su Gimnazijos darbuotojais mokinių ugdymo klausimais. Atsižvel-

giant į mokytojo turimas kontaktines valandas, skiriama iki 15 metinių valandų.  

27.3. Gimnazijos administracijos inicijuotos veiklos, skirtos Gimnazijos veiklai planuoti (su-

sirinkimai, mokytojų tarybos posėdžiai, administracijos posėdžiai ir pan.). Šioms veikloms ski-

riama iki 30 metinių valandų, atsižvelgiant į mokytojo turimas kontaktines valandas. 

28. Neprivalomos veiklos mokyklos bendruomenei aptariamos individualiuose pokalbiuose (direk-

torius-mokytojas), analizuojant praėjusių mokslo metų mokytojo savianalizės dokumentus ir ap-

tariant mokytojo numatomus atlikti darbus sekančiais mokslo metais. 

29. Metinės valandos skiriamos už šias neprivalomas veiklas mokyklos bendruomenei: 

Eil. Nr.  Veiklos pavadinimas 

1. Vadovavimas ir koordinavimas: 

- mokyklos tarybai;  

- metodinei tarybai;  

- metodinei grupei; 
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- darbo grupei; 

- mokinių savivaldai; 

- gimnazijos veiklos  įsivertinimo darbo grupei; 

- vaiko gerovės komisijai; 

- atestacijos komisijai  

2. Administravimas: 

 - mokyklos taryboje;  

- metodinėje taryboje;  

- metodinėje grupėje; 

- darbo grupėje; 

- gimnazijos veiklos  įsivertinimo darbo grupėje; 

- vaiko gerovės komisijoje; 

- bendruose tėvų susirinkimuose; 

- atestacijos komisijoje. 

3. Pranešimai gimnazijos savivaldos posėdžiuose.  

4.  Edukacinių erdvių, mokymosi aplinkų (stendai 

kabinetuose, koridoriuose), ugdymo priemonių kūrimas,  

kabinetų ir laboratorijų priežiūra.  

5. Budėjimas gimnazijoje pertraukų metu.  

6. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, nacionalinių 

mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimų, kitų 

pasiekimų patikrinimų vykdymas ir mokinių 

rezultatų vertinimas. 

7. Prevencinių programų rengimas, koordinavimas ir 

įgyvendinimas. 

8. Mokinių ugdymo karjerai veiklų vykdymas.  

9. Pedagoginių darbuotojų konsultavimas (mentorystė). 

10. Metodinė veikla už mokyklos ribų (darbas rajono, 

respublikos mastu). 

11. Dalykinių konsultacijų teikimas:  

- Darbas su gabiais mokiniais (pasirengimas olimpiadoms, 

konkursams); 

- Darbas su mokymosi sunkumų turinčiais mokiniais 

(mokymosi spragų šalinimas). 

12. Renginių, ekskursijų, išvykų, pamokų kitoje aplinkoje, 

projektų, skirtų ugdymo turiniui kurti ir įgyvendinti, 

kitų  tikslinių edukacinių veiklų organizavimas.  

13. Bendradarbiavimas su mokyklos partneriais. Bendrų 

projektų, renginių organizavimas ir jų įgyvendinimas. 

14. Informacijos apie gimnazijos veiklas skleidimas 

(straipsnių rengimas). Straipsnių redagavimas. 

15. Gimnazijos svetainės administravimas. 

16. Mokinių, mokytojų registrų administravimas. 

17. Elektroninio dienyno administravimas. 

18. Gimnazijos kraštotyros ir mokyklos muziejų veiklos 

administravimas.  

19 Tautinių bei koncertinių rūbų priežiūra.  

20. Mokinių užimtumo po pamokų organizavimas.  

21. Asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijų 

vykdymas.  

22. Veiklos analizių/ savianalizių ir ataskaitų rengimas.  

23. Mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų 

analizavimas, jų pakeitimo projektų rengimas.   
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24. Kultūros paso renginių koordinavimas. 

25.  Kita mokyklos administracijos inicijuota veikla.  

 

30. Valandos, skirtos veiklai mokyklos bendruomenei detalizuojamos šio tvarkos aprašo 2 priede. 

31. Mokytojų, įgyvendinančių tą pačią programą, darbo krūvio sandara gali skirtis dėl skirtingo darbo 

krūvio pasiskirstymo, dėl skirtingų kontaktinio ir nekontaktinio darbo proporcijų, mokytojo kom-

petencijų ir kitų aplinkybių.  

32. Mokytojo darbo krūvio sandara, įvertinus Gimnazijos poreikius bei finansines galimybes ir siejant 

su mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo kriterijais, kiekvienais mokslo metais gali keistis. 

33. Nustatant darbo krūvį atsižvelgiama į tai, kad visi mokytojai privalo planuoti ugdymo turinį, rengti 

individualizuotas užduotis, vertinti mokinių mokymosi pasiekimus, stebėti mokinių individualią 

pažangą, informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko ugdymosi poreikius, mokymosi pa-

žangą.  

34. Skiriant metines valandas mokytojams, negalima viršyti sąmatoje numatytos ribos, todėl didinti 

mokytojams krūvius metų eigoje galima tik neviršijant sąmatos. 

35. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo mokytojams didinami 

1–15 procentų: 

35.1. kurių klasėje (grupėje) ugdoma vienas ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų 

turinčių vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

35.2.  mokantiems mokinį, kuriam dėl ligos ar patologinės būklės skirtas mokymas namuose; 

35.3.  mokantiems vieną ir daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių gy-

venti į Lietuvos Respubliką, nemokančių valstybinės kalbos, dvejus metus nuo mokinio mo-

kymosi pradžios Lietuvos Respublikoje pagal bendrojo programą; 

35.4. mokantiems dalykus lietuvių kalba III ir IV gimnazijų klasėse, kuriuose mokymas vyksta 

tautinės mažumos kalba,; 

36. Jeigu mokytojo veikla atitinka du ir daugiau šio Aprašo  35 punkte nustatytų kriterijų, jo pareiginės 

algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 20 procentų. 

37.  Mokytojų, darbo laikas per savaitę yra 36 valandos. 

38.  Mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymas detalizuojamas Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero 

gimnazijos darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos apraše, patvirtintame Gimnazijos direkto-

riaus 2019 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-115. 

39. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 

nustatomas  pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų 

narių darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į Gimnazijoje ugdomų mokinių skaičių, 

pedagoginio darbo stažą ir veiklos sudėtingumą.   

40. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas dėl veiklos 

sudėtingumo didinamas 5–10 procentų: 

40.1. už mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimą, jeigu mo-

koma 10 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių 

specialiųjų ugdymosi poreikių; 

40.2.  jeigu Gimnazijoje ugdoma (mokoma) 10 ar daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respubli-

kos piliečių, atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką, nemokančių valstybinės kalbos, dvejus 

metus nuo mokinio mokymosi pradžios Lietuvos Respublikoje; 

40.3. Jeigu gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui veikla atitinka šio Aprašo 40.1 ir 

40.2 abu nustatytus kriterijus, jo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne 

daugiau kaip 25 procentais. 

41. Pagalbos mokiniui specialistų (psichologų, socialinių pedagogų ir logopedų) pareiginės algos pas-

tovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir 

komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikacinę ka-

tegoriją ir veiklos sudėtingumą.  

42. Psichologo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas dėl veiklos sudėtingumo gali būti di-

dinamas 5 procentais, teikiantiems specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, kuriems dėl ligos 

ar patologinės būklės skirtas mokymas namuose.   
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43. Mokytojui, dirbančiam pagal priešmokyklinio ugdymo programą, darbo laikas yra 36 valandos, iš 

jų 33 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su ugdytiniais, 3valandos – netiesiogi-

niam darbui su vaikais (darbams planuoti, dokumentams susijusiems su ugdymu rengti, bendra-

darbiauti su tėvais). 

 

VIII SKYRIUS 

PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES NUSTATYMAS 

 

44. Gimnazijos darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių 

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

vertinimo rodiklius, bei gebėjimus atlikti pareigybės apraše nustatytas funkcijas, išskyrus Aprašo 

46 punkte nurodytus atvejus.  

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

kito Gimnazijos darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo ir gali siekti iki 40 procentų pareiginės 

algos pastoviosios dalies (įskaitant ir pareiginės algos pastoviąją dalį, padidintą pagal Aprašo 18 

punktą. 

46. Gimnazijos darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą metu, 

taip pat darbuotojui grįžus iš vaiko priežiūros atostogų, atsižvelgiant į darbuotojo profesinę 

kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius, tačiau ji negali būti didesnė kaip 20 procentų pareiginės 

algos pastoviosios dalies ir negali būti mokama ilgiau kaip iki to darbuotojo kito kasmetinio 

veiklos vertinimo. 

47. Perkėlus Gimnazijos darbuotoją į kitas pareigas Gimnazijoje, pareiginės algos kintamosios dalies 

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

darbuotojo kasmetinio veiklos vertinimo. 

48. Konkrečius pareiginės algos kintamosios dalies procentinius dydžius pagal šio Aprašo nuostatas 

nustato Gimnazijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo, o Gimnazijos direktoriui – Vilniaus rajono 

savivaldybės administracija įvertinusi direktoriaus praėjusių metų veiklą.  

49. Darbininkams pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma. 

 

IX SKYRIUS 

PRIEMOKOS IR PREMIJOS. 

 DARBAS POILSIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS, NAKTĮ  

BEI VIRŠVALANDINIS DARBAS 

 

50. Priemokos ir premijos gimnazijos darbuotojams skiriamos gimnazijos direktoriaus įsakymu.  

51. Priemokos už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas, atliekant pareigybės apra-

šyme nustatytas funkcijas, bet neviršijama nustatyta darbo laiko trukmė, už pavadavimą, kai raštu 

pavedama laikinai atlikti kito darbuotojo funkcijas ar už papildomų pareigų ar užduočių, nenusta-

tytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą gali siekti iki 30 procentų pareiginės 

algos pastoviosios dalies dydžio. 

52. Priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų nustatytos parei-

ginės algos pastoviosios dalies dydžio.  

53. Priemokos gali būti nustatomos Aprašo 51 punkte esančių aplinkybių laikotarpiui, bet ne ilgiau 

kaip iki kalendorinių metų pabaigos.  

54. Už darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo grafiką, mokamas ne mažesnis kaip dvigubas 

darbuotojo darbo užmokestis. Už darbą švenčių dieną mokamas ne mažesnis kaip dvigubas dar-

buotojo darbo užmokestis.  

55. Už viršvalandinį darbą mokamas ne mažesnis kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio 

užmokestis. Už viršvalandinį darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo grafiką, mokamas 

ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis, o už viršvalandinį darbą švenčių dieną 

– ne mažesnis kaip du su puse darbuotojo  darbo užmokesčio dydžio užmokestis. Darbuotojo pra-

šymu darbo poilsio ar švenčių dienomis laikas ar viršvalandinio darbo laikas, padauginti iš nusta-

tyto atitinkamo dydžio, gali būti pridedami prie kasmetinių atostogų laiko. 
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56. Darbuotojams ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos premijos: 

56.1. atlikus vienkartines ypač svarbias gimnazijos veiklai užduotis – iki 120 eurų; 

56.2. įvertinus labai gerai gimnazijos darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą – iki 50 

proc. pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. 

56.3. įgijus teisę gauti socialinio draudimo senatvės pensiją ir darbuotojo iniciatyva nutrau-

kus darbo sutartį – iki 80 proc. pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. 

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

darbo pareigų pažeidimą.  

58. Premijos dydis ir išmokėjimo galimybės priklauso nuo Gimnazijos darbo užmokesčiui skirtų a-

signavimų.  

 

X SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ KASMETINĖS VEIKLOS VERTINIMAS IR SKATINIMAS 

 

59. 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 ir gebėjimus 

atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. 

60. Metinės veiklos užduotys, susijusios su darbuotojo funkcijomis, siektini rezultatai ir jų vertinimo 

rodikliai Gimnazijos darbuotojui nustatomos kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, einamaisiais 

metais priimtam Gimnazijos darbuotojui ar grįžusiam iš atostogų vaikui prižiūrėti – per vieną 

mėnesį nuo priėmimo ar grįžimo į pareigas dienos. Jeigu, priėmus į pareigas Gimnazijos 

darbuotojus  iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos lieka mažiau kaip 6 mėnesiai, jiems metinės 

veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai einamiesiems kalendoriniams metams 

gali būti nenustatomi. 

61. Metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius Gimnazijos darbuotojams 

nustato ir kasmetinę veiklą vertina tiesioginis jų vadovas.  

62. Gimnazijos darbuotojų tiesioginis vadovas, kartu su Gimnazijos darbuotojų atstovavimą 

įgyvendinančiais asmenimis įvertinęs Gimnazijos darbuotojo praėjusių kalendorinių metų, veiklą: 

1) labai gerai, teikia vertinimo išvadą Gimnazijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui su siūlymu 

nustatyti iki kito Gimnazijos darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo pareiginės algos kintamosios 

dalies dydį, ne mažesnį kaip 15 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, ir gali siūlyti skirti 

premiją pagal šiame Apraše nustatytą tvarką ir dydžius;  

2) gerai, teikia vertinimo išvadą Gimnazijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui su siūlymu 

nustatyti iki kito Gimnazijos darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo pareiginės algos kintamosios 

dalies dydį, ne mažesnį kaip 5 procentai pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio pagal šiame 

Apraše nustatytą tvarką ir dydžius;  

3) patenkinamai, teikia vertinimo išvadą Gimnazijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui su 

siūlymu nenustatyti pareiginės algos kintamosios dalies dydžio; 

4) nepatenkinamai, teikia vertinimo išvadą Gimnazijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui su 

siūlymu iki kito kasmetinio veiklos vertinimo nustatyti mažesnį pareiginės algos pastoviosios 

dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų ir komisijos narių darbo apmokėjimo įstatymo 1, 2, 3, 4 ir 5 prieduose tai pareigybei 

pagal vadovaujamo darbo patirtį ir (ar) profesinę darbo patirtį ar mokykloje ugdomų mokinių 

skaičių ir (ar) pedagoginį darbo stažą numatytas minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientas, ir gali sudaryti su darbuotoju rezultatų gerinimo planą (pagal Darbo kodekso 57 

straipsnio 5 dalį), kurio vykdymas įvertinamas ne anksčiau kaip po 2 mėnesių. Rezultatų gerinimo 

planą įvertinus nepatenkinamai, su darbuotoju gali būti nutraukiama darbo sutartis pagal Darbo 

kodekso 57 straipsnio 1 dalies 2 punktą. 

63. Gimnazijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo, gavęs iš tiesioginių vadovų darbuotojų įvertinimą, 

per 10 darbo dienų priima motyvuotą sprendimą pritarti arba nepritarti Gimnazijos darbuotojo 

tiesioginio vadovo siūlymams dėl šio Aprašo 62 punkte numatytų nuostatų įgyvendinimo. Šis 

sprendimas galioja iki kito Gimnazijos darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo. Priėmus 
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sprendimą pritarti motyvuotam siūlymui, šis siūlymas įgyvendinamas ne vėliau kaip per 2 

mėnesius nuo šioje dalyje nurodyto sprendimo priėmimo dienos ir galioja iki kito Gimnazijos 

darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo.  

64. Gimnazijos darbuotojas priimtus sprendimus dėl jo kasmetinio veiklos vertinimo turi teisę skųsti 

darbo ginčams nagrinėti nustatyta tvarka. 

65. Jeigu dėl Gimnazijos darbuotojo laikinojo nedarbingumo, komandiruotės, atostogų ar kitų svarbių 

priežasčių praleidžiami šio Aprašo 60 punkte nurodyti terminai, darbuotojo veikla įvertinama per 

5 darbo dienas nuo šių priežasčių išnykimo dienos. 

66. Darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo paskirtį ir tikslus,  metinių užduočių nustatymą ir veik-

los vertinimo procedūrą reglamentuoja Gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu 

Nr. V-213 patvirtintas Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos darbuotojų metinio veik-

los vertinimo tvarkos aprašas (2020-01-10 aprašo redakcija Nr. V-9).  

 

XI SKYRIUS 

MATERIALINĖ PAŠALPA 

 

67. Gimnazijos darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, artimųjų giminai-

čių, sutuoktinio, partnerio, sugyventinio, jo tėvų, vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių) ir seserų (įse-

serių), taip pat išlaikytinių, kurių globėjais ar rūpintojais įstatymų nustatyta tvarka yra paskirti 

Gimnazijos darbuotojai, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra pateikti 

šių darbuotojų rašytiniai prašymai ir atitinkamą aplinkybę patvirtinantys dokumentai, gali būti 

skiriama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa iš Gimnazijai skirtų lėšų.  

68. Mirus Gimnazijos darbuotojui, jo šeimos nariams iš Gimnazijai skirtų lėšų gali būti išmokama iki 

5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa, jeigu pateiktas jo šeimos narių prašy-

mas. 

69. Materialinę pašalpą Gimnazijos darbuotojams, išskyrus Gimnazijos direktorių, skiria Gimnazijos 

direktorius ar jo įgaliotas asmuo iš Gimnazijai skirtų lėšų. Gimnazijos direktoriui materialinę pa-

šalpą skiria Vilniaus rajono savivaldybės meras iš jo vadovaujamai Gimnazijai skirtų lėšų. 

 

XII SKYRIUS 

PAPILDOMAS DARBAS IR JO APMOKĖJIMAS 

 

70. Susitarimas dėl papildomo darbo laikomas darbo sutarties dalimi. 

71. Papildomas darbas gali būti: 

71.1. atliekamas kitu laiku nei pagrindinis darbas – susitarimas dėl darbo funkcijų jungimo; 

71.2.  atliekamas tuo pačiu metu kaip ir pagrindinė darbo funkcija – susitarimas dėl darbo funkcijų 

gretinimo; 

71.3.  susitariamas dėl projektinio darbo. 

72. Vykdant susitarimus dėl papildomo darbo, negali būti pažeisti maksimaliojo darbo ir minimaliojo 

poilsio laiko reikalavimai. 

73. Susitarime dėl papildomo darbo turi būti nurodyta: 

73.1. pareigybė arba atliekama funkcija; 

73.2. atliekamo darbo trukmė (terminas); 

73.3. darbo apimtis darbo valandomis; 

73.4. darbo užmokestis ar priemoka už papildomą darbą; 

73.5. kita papildoma informacija pagal poreikį. 

74. Susitarimas dėl papildomo darbo pasibaigia suėjus nustatytam terminui. Susitarimą dėl papildomo 

darbo viena darbo sutarties šalis gali nutraukti, įspėjusi raštu kitą darbo sutarties šalį prieš penkias 

darbo dienas. Susitarimas dėl papildomo darbo taip pat pasibaigia, nutrūkus pagrindinės darbo 

funkcijos darbo sutarčiai, nebent darbo sutarties šalys susitaria kitaip.  

75. Kai darbuotojas dirba pagrindinį darbą ir papildomą darbą – darbo laikas negali viršyti 60 valandų 

per savaitę. Tačiau kai taikoma suminė darbo laiko apskaita ir dirbama per savaitę penkiasdešimt 

dvi valandas, tai kito darbo laikas netrumpinamas. 
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76. Kai darbuotojas dirba pagrindinį darbą pagal pareigybės aprašymą ir atlieka papildomas funkcijas 

– apmokama kaip už visą darbo laiką ir skiriama priemoka. 

77. Kai darbuotojas dirba pagrindinį darbą ir papildomą darbą – gali būti dirbama pagal skirtingus 

pareigybių aprašus, todėl darbo užmokesčio nustatymo kriterijai ir pareigybių lygiai gali būti skir-

tingi. 

78. Esant sutrumpintam darbo laikui, galioja bendros taisyklės dėl maksimalaus savaitės darbo laiko 

pagrindiniame darbe, t. y. maksimalus darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, per septynias dienas 

neturi viršyti keturiasdešimt aštuonių valandų. 

 

 

XIII SKYRIUS 

DARBO UŽMOKESTIS, PAVADUOJANT NESANČIUS DARBUOTOJUS 

 

79. Papildomas darbo užmokestis, pavaduojant nesančius darbuotojus, mokamas tik tuo atveju, jei yra 

sutaupytų darbo užmokesčio fondo lėšų, pavaduojamų darbuotojų kategorijai. 

80. Kito darbuotojo pavadavimas gali būti atliekamas darbuotojo darbo metu arba po jo darbo, atsiž-

velgiant į darbo specifiką ir galimybes. 

81. Už pavadavimą skiriama pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio priemoka arba, susitarus su 

darbuotoju, skiriamas papildomas poilsio laikas, proporcingas dirbtam laikui pavaduojant kitus 

darbuotojus savo laisvu nuo darbo metu. Papildomas poilsio laikas skiriamas  per mokinių atos-

togas. Papildomas poilsio laikas už pavadavimą, skirimas direktoriaus įsakymu. 

82. Darbuotojo atostogų metu, ligos ar ligonio slaugymo atveju, pavaduojančiajam negali būti priskai-

čiuojama daugiau papildomo atlyginimo nei susitaupė. 

83. Konkretus atlyginimo dydis, atsižvelgiant į nesančio darbuotojo pareiginį atlyginimą, kiekvienu 

atveju nustatomas direktoriaus įsakymu.  

84. Nė vienu atveju už nesančių darbuotojų pavadavimą priskaityta darbo užmokesčio suma negali 

viršyti pavaduojančio darbuotojo atlyginimo. 

 

XIV SKYRIUS 

IŠSKAITYMAI IŠ DARBO UŽMOKESČIO 

 

85. Iš priskaičiuoto darbo užmokesčio išskaičiuojama: 

85.1. įstatymų nustatyti mokesčiai (GPM ir VSD); 

85.2. antstolių patvarkymuose nurodytos sumos. Šie išskaitymai vykdomi gavus iš antstolių pat-

varkymus, kurie patvirtina darbuotojo pareigą mokėti alimentus, skolą už trūkumus, žalos at-

lyginimą ar kitus įsiskolinimus.  

85.3. LŠĮPS mokestį. Šis išskaitymas vykdomas gavus darbuotojo rašytini prašymą. 

85.4. Jei darbuotojas dirba keliose darbovietėse, jis pasirenka vieną, kurioje bus taikomas neap-

mokestinamas pajamų dydis. 

 

XV SKYRIUS 

DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMAS, TERMINAI, VIETA 

 

86. Darbo užmokestis Gimnazijos darbuotojams mokamas vieną kartą per mėnesį.   

87. Atsižvelgiant į galimus finansinių lėšų gavimo sutrikimus ne dėl Gimnazijos kaltės, darbo užmo-

kesčio mokėjimo terminai gali būti keičiami apie tai informuojant darbuotojus. 

88. Darbo užmokesčio apskaita tvarkoma naudojant „Biudžetas VS“ programą. 

89. Kiekvienų kalendorinių metų darbo užmokesčio duomenys kaupiami Asmeninėse sąskaitose-kor-

telėse. 

90. Darbo užmokestis Gimnazijos darbuotojams pervedamas į darbuotojo nurodytą banko sąskaitą. 

91. Darbuotojų, dirbusių ne visas mėnesio darbo dienas, darbo užmokestis apskaičiuojamas taip: pa-

reiginės algos dydis padalijamas iš to mėnesio darbo dienų skaičiaus, gautas darbo dienos atlygis 

padauginamas iš dirbtų dienų skaičiaus. 
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XVI SKYRIUS 

APMOKĖJIMAS DARBUOTOJO LIGOS ATVEJU 

 

92. Ligos ir motinystės socialinio draudimu apdraustieji asmenys turi teisę į šio draudimo pašalpas. 

Pašalpų skyrimo, apskaičiavimo bei mokėjimo sąlygas nustato Lietuvos Respublikos ligos ir mo-

tinystės socialinio draudimo įstatymas. 

93. Ligos pašalpą už pirmąsias dvi kalendorines nedarbingumo dienas moka Gimnazija. Mokama pa-

šalpa negali būti mažesnė negu 62,06 procentų gavėjo vidutinio darbo užmokesčio, apskaičiuoto 

Vyriausybės nustatyta tvarka. 

94. Pagrindas skirti ligos išmoką yra nedarbingumo pažymėjimas, išduotas pagal Sveikatos apsaugos 

ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamas Elektroninių nedarbingumo pažymė-

jimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisykles. 

95. Darbuotojui, dirbančiam pagal suminę darbo laiko apskaitą, nedarbingumo laikotarpis apmokamas 

pagal jo darbo grafiką. 

96. Nuo trečiosios kalendorinės nedarbingumo dienos ligos pašalpa mokama iš Valstybinio socialinio 

draudimo fondo. 

 

XVII SKYRIUS 

MOKĖJIMAS UŽ ATOSTOGAS 

 

97. Kasmetinės atostogos – tai darbo dienos, suteikiamos darbuotojams pailsėti ir atstatyti darbin-

gumą, paliekant darbo vietą (pareigas) ir mokant vidutinį darbo užmokestį. 

98. Kasmetinių minimalių atostogų trukmė – 20 darbo dienų. Darbuotojams iki 18 metų, darbuoto-

jams, vieniems auginantiems vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų, ir neįgaliems dar-

buotojams – 25 darbo dienos.  

99. Dirbantiems ne visą darbo dieną arba ne visą darbo savaitę atostogos netrumpinamos. 

100. Pailgintos 40 darbo dienų atostogos suteikiamos pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą 

pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašą – Švietimo ir mokslo ministro 

2003 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. ĮSAK-1407 (aktuali redakcija). 

101. Papildomos atostogos suteikiamos už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą gimnazijoje: darbuotojams, 

turintiems didesnį kaip 10 metų nepertraukiamąjį darbo stažą – 3 darbo dienos, už kiekvienų pas-

kutinių 5 metų darbo stažą – 1 darbo diena. 

102. Mokytojams pirmaisiais darbo metais kasmetinės atostogos suteikiamos mokinių vasaros atostogų 

metu, atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką. 

103. Už pirmuosius darbo metus atostogos gali būti suteikiamos po 6 mėnesių nepertrauktojo darbo 

stažo gimnazijoje, bet ne vėliau kaip iki darbo metų pabaigos. Atostogos už antrus ir paskesnius 

darbo metus suteikiamos pagal atostogų grafikus bei tarpusavio susitarimu. Kasmetinių atostogų 

suteikimo grafikas yra tvirtinamas gimnazijos direktoriaus įsakymu.  

104. Atostogos dalimis suteikiamos šalims susitarus. Viena iš atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip 

10 darbo dienų.  

105. Atšaukti iš atostogų leidžiama tik darbuotojui sutikus. Nepanaudota atostogų dalis turi būti sutei-

kiama kitu darbo metų laiku arba prijungiama prie kitų darbo metų atostogų.  

106. Atleidžiant darbuotoją iš darbo (išskyrus atvejus, kai atleidžiama dėl jo kaltės), nepanaudotos a-

tostogos jo pageidavimu suteikiamos nukeliant atleidimo datą. 

107. Atostogų laiku darbuotojui garantuojamas vidutinis darbo užmokestis. Darbo užmokestis už kas-

metines atostogas išmokamas ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pra-

džią. Atostoginiai už atostogų dalį, viršijančią dvidešimt darbo dienų trukmę, darbuotojui mokami 

atostogų metu darbo užmokesčio mokėjimo tvarka ir terminais. Darbuotojo prašymu, suteikus 

kasmetines atostogas, atostoginiai mokami įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. 

108. Draudžiama darbuotojams pakeisti atostogas pinigine kompensacija. Pasibaigus darbo santy-

kiams, darbuotojui gali būti suteiktos atostogos arba, kai darbuotojas jų nepageidauja, išmokama 
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piniginė kompensacija. Piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas išmokama, kai nutrau-

kiama darbo sutartis, neatsižvelgiant į jos terminą.  

109. Piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas apskaičiuojama nepanaudotų atostogų kalen-

dorinių dienų skaičių padauginus iš metinio darbo dienų koeficiento ir iš darbuotojo vienos dienos 

vidutinio darbo užmokesčio.  

110. Asmenys, dirbantys pagal darbo sutartį, gali turėti ne tik kasmetines, bet ir tikslines atostogas: 

nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros, mokymosi atostogas. 

111. Profesinės sąjungos nariams suteikiama viena papildoma apmokamų kasmetinių atostogų diena, 

nepriklausomai nuo to, ar profesinės sąjungos narys turi teisę į pailgintas ar kitas papildomas a-

tostogas. Teise į papildomą atostogų dieną profesinės sąjungos narys turėtų pasinaudoti per vie-

nerius metus. 

112. Profesinės sąjungos nariui, besimokančiam pagal formaliojo švietimo programas arba neforma-

liojo suaugusiųjų švietimo programas, susijusias su darbuotojo kvalifikacijos kėlimu ir nepriklau-

somai nuo turimo stažo darbovietėje,  suteikiama teisė pasinaudoti mokymosi atostogomis, kurios 

bus apmokėtos priklausomai nuo pasirinktos atostogų trukmė: pasirinkus 10 darbo dienų moky-

mosi atostogas - bus mokama 100 proc. (vidutinis darbo užmokestis), arba 20 darbo dienų atosto-

gas, už kurias mokama 50 proc. vidutinio darbo užmokesčio. Prašymas dėl mokymosi atostogų 

teikiamas ne mažiau nei prieš 20 darbo dienų. Prašyme dėl mokymosi atostogų suteikimo ir ap-

mokėjimo turi būti nurodyta, kad prašymas grindžiamas 2018 m. lapkričio 5 d. Nacionalinės ko-

lektyvinės sutarties dėl pareiginės algos bazinio dydžio 8 punktu. Šia garantija reikia pasinaudoti 

per vienerius metus. 

 

XVIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

113. Ginčai dėl darbo užmokesčio sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.  

114. Asmenys, rengiantys darbo užmokesčio apskaičiavimą skirtingoms darbuotojų kategorijoms, yra 

atsakingi ir už atitinkamą duomenų bazės kaupimą, reikiamų dokumentų pildymą, reikiamų atas-

kaitų pateikimą bei dokumentų saugojimą ir perdavimą į archyvą, vadovaujantis nustatyta doku-

mentų archyvavimo tvarka.  

115. Atsiskaitymo lapeliai darbuotojams pateikiami kiekvieną mėnesį.  

116. Gimnazijos darbuotojų darbo užmokestis, priemokos ir kiti su darbo santykiais susiję mokėjimai 

planuojami neviršijant asignavimo sąmatų darbo užmokesčio fondo. 

117. Aprašas gali būti keičiamas, papildomas, panaikinamas Gimnazijos direktoriaus įsakymu keičian-

tis teisės aktams ar kitų pakeitimus sąlygojančių aplinkybių.  

118. Aprašas yra prieinamas visiems darbuotojams. Jis yra skelbiamas Gimnazijos internetiniame tink-

lalapyje ir jo popierinis variantas yra įsegtas į Gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų 

segtuvą, esanti mokytojų kambaryje.  

 

 

__________________ 



 

 

 

 

 

 

 

VALANDŲ, SKIRIAMŲ UGDOMAJAI VEIKLAI PLANUOTI, PASIRUOŠTI PAMOKOMS IR MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMAMS 

VERTINTI, SKAIČIUS (PROCENTAIS NUO KONTAKTINIŲ VALANDŲ) 

 

 

             Valandas, skiriamas ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms ir mokinių mokymosi pasiekimams vertinti sudaro: 

 

1. Pamokų planų rengimas. 

2. Ugdymo turinio planavimas.  

3. Individualizuotų užduočių rengimas.  

4. Mokomosios medžiagos rengimas. 

5. Mokinių rašto ir kitų individualių darbų tikrinimas.  

6. Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimas.  

7. Individualios mokymosi pažangos analizė.  

 

Programa, ugdymo, mokymo sritis, dalykas 

Mokytojams, kurių darbo stažas iki 2 metų Mokytojams, kurių darbo stažas 2 ir daugiau metų 

mokinių skaičius klasėje (grupėje) mokinių skaičius klasėje (grupėje) 

ne daugiau  

kaip 11* 
12-20 21 ir daugiau 

ne daugiau  

kaip 11* 
12-20 21 ir daugiau 

1. Bendrojo ugdymo programų dalykai: x 

1.1. Pradinis ugdymas (visi dalykai) 70 75 80 50 55 60 

1.2. Pagrindinis ir vidurinis ugdymas: x 

1.2.1. Dorinis ugdymas (tikyba, etika) 62 64 66 42 44 46 

1.2.2. Lietuvių kalba ir literatūra, gimtoji kalba 

(mokyklose, kuriose įteisintas mokymas tautinės 

mažumos kalba) 74 78 80 54 58 60 

1.2.3. Užsienio kalba 67 70 73 47 50 53 

1.2.4. Matematika 70 73 75 50 53 55 

Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero  
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1.2.5. Informacinės technologijos 65 68 70 45 48 50 

1.2.6. Gamtamokslinis ugdymas 65 68 70 45 48 50 

1.2.7. Socialinis ugdymas 65 68 70 45 48 50 

1.2.8. Menai, technologijos, kūno kultūra, kiti 

dalykai 60 62 64 40 42 44 

2. Profesinio mokymo programos 62 64 68 42 44 48 

3. Neformaliojo švietimo (išskyrus ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo) programos 55 60 64 40 42 44 

*Įskaitant atvejus, kai ugdymas vykdomas pavienio mokymosi forma arba kai mokiniai ugdomi individualiai pagal neformaliojo švietimo (išskyrus 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas. 

Pastabos: 

1. Neviršijant mokyklai skirtų asignavimų ugdymo reikmėms ir suderinus su įstaigos darbo taryba ar profesine sąjunga, įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje 

gali būti numatytas didesnis nei šiame priede nurodytas valandų, skiriamų ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokomas, mokinių mokymosi pasiekimams 

vertinti, skaičius (procentais nuo kontaktinių valandų). 

2. Mokytojui, mokančiam dalyko modulio ar organizuojančiam pamokas, skirtas mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, valandų, skirtų ugdomajai veiklai 

planuoti, pasiruošti pamokoms ir mokinių pasiekimams vertinti, skaičius nustatomas pagal modulio dalyką arba dalyką, kurio  ugdymui  skiriamos valandos 

mokinio ugdymo poreikiams tenkinti. 

_________________________ 

 

 



 

     

 

 

 

 

VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU PROFESINIU TOBULĖJIMU IR VEIKLOS MOKYKLOS 

BENDRUOMENEI  

 

Eil. Nr.  Veiklos mokyklos bendruomenei Valandų skaičius 

per metus (iki) 

 

VEIKLOS, KURIAS MOKYTOJAS PRIVALO ATLIKTI MOKYKLOS 

BENDRUOMENEI   

 

1. Veikla, susijusi su profesiniu tobulėjimu (kvalifikacijos 

kėlimas, pamokų stebėjimas, atvirtos pamokos). 

40  

2. Dalyvavimas veiklose, skirtose gimnazijos veiklai 

planuoti, organizuoti: 

- mokyklos taryboje;  

- mokytojų taryboje; 

- metodinėje taryboje;  

- metodinėje grupėje; 

- darbo grupėje; 

- gimnazijos veiklos  įsivertinimo darbo grupėje; 

- vaiko gerovės komisijoje; 

- bendruose tėvų susirinkimuose. 

30 

3. Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas, konsultavimas, 

bendradarbiavimas su jais mokinių ugdymo(si) ir 

mokymosi pažangos ir pasiekimų klausimais.  

17 

4 Bendradarbiavimas su mokyklos darbuotojais  

mokinių ugdymo klausimais. 

15 

 

KITA VEIKLA MOKYKLOS BENDRUOMENEI (NEPRIVALOMA) 

 

1. Vadovavimas ir koordinavimas: 

- mokyklos tarybai;  

- metodinei tarybai;  

- metodinei grupei; 

- darbo grupei; 

- mokinių savivaldai; 

- gimnazijos veiklos  įsivertinimo darbo grupei; 

- vaiko gerovės komisijai; 

- atestacijos komisijai  

 

20 

20 

10 

10 

37 

42 

42 

6 

2. Administravimas: 

 - mokyklos taryboje;  

- metodinėje taryboje;  

- metodinėje grupėje; 

- darbo grupėje; 

- gimnazijos veiklos  įsivertinimo darbo grupėje; 

- vaiko gerovės komisijoje; 

- bendruose tėvų susirinkimuose; 

 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

3 

Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero  

gimnazijos darbuotojų  

darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 

2 priedas 



17 
 

- atestacijos komisijoje. 6 

 

3. Pranešimai gimnazijos savivaldos posėdžiuose.  20 

4.  Edukacinių erdvių, mokymosi aplinkų (stendai 

kabinetuose, koridoriuose), ugdymo priemonių kūrimas,  

kabinetų ir laboratorijų priežiūra.  

42 

5. Budėjimas gimnazijoje pertraukų metu.  37 

6. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, nacionalinių 

mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimų, kitų 

pasiekimų patikrinimų vykdymas ir mokinių 

rezultatų vertinimas. 

30 

7. Prevencinių programų rengimas, koordinavimas ir 

įgyvendinimas. 

42 

8. Mokinių ugdymo karjerai veiklų vykdymas.  20 

9. Pedagoginių darbuotojų konsultavimas (mentorystė). 15 

10. Metodinė veikla už mokyklos ribų (darbas rajono, 

respublikos mastu). 

10 

11. Dalykinių konsultacijų teikimas:  

- Darbas su gabiais mokiniais (pasirengimas olimpiadoms, 

konkursams); 

- Darbas su mokymosi sunkumų turinčiais mokiniais 

(mokymosi spragų šalinimas). 

37 

12. Renginių, ekskursijų, išvykų, pamokų kitoje aplinkoje, 

projektų, skirtų ugdymo turiniui kurti ir įgyvendinti, 

kitų  tikslinių edukacinių veiklų organizavimas.  

37 

13. Bendradarbiavimas su mokyklos partneriais. Bendrų 

projektų, renginių organizavimas ir jų įgyvendinimas. 

20 

14. Informacijos apie gimnazijos veiklas skleidimas 

(straipsnių rengimas). Straipsnių redagavimas. 

21 

15. Gimnazijos svetainės administravimas. 42 

16. Mokinių, mokytojų registrų administravimas. 42 

17. Elektroninio dienyno administravimas. 42 

18. Gimnazijos kraštotyros ir mokyklos muziejų veiklos 

administravimas.  

21 

19 Tautinių bei koncertinių rūbų priežiūra.  21 

20. Mokinių užimtumo po pamokų organizavimas.  37 

21. Asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijų 

vykdymas.  

21 

22. Veiklos analizių/savianalizių ir ataskaitų rengimas.  42 

23. Mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų 

analizavimas, jų pakeitimo projektų rengimas.   

42 

24. Kultūros paso renginių koordinavimas. 10 

25.  Kita mokyklos administracijos inicijuota veikla.  40 

 

 

__________________ 

 

 


