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BIRŽŲ KAŠTONŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS, BIRŽŲ KAŠTONŲ PAGRINDINĖS 

MOKYKLOS MEDEIKIŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS, BIRŽŲ KAŠTONŲ 

PAGRINDINĖS MOKYKLOS GERMANIŠKIO PRADINIO UGDYMO IR 

DAUGIAFUNKCIO CENTRO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos, Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos Medeikių 

pradinio ugdymo skyriaus, Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos Germaniškio pradinio ugdymo ir 

daugiafunkcio centro darbuotojų darbo apmokėjimo sistema parengta pagal Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą (2017 m. sausio 17 d. Nr. 

XIII-198, nauja redakcija 2019-12-05 Nr. XIII-2606, nauja redakcija 2020-09-01). Ši Biržų Kaštonų 

pagrindinės mokyklos, Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos Medeikių pradinio ugdymo skyriaus, 

Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos Germaniškio pradinio ugdymo ir daugiafunkcio centro 

darbuotojų darbo apmokėjimo sistema (toliau – Sistema) nustato Biržų Kaštonų pagrindinės 

mokyklos, Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos Medeikių pradinio ugdymo skyriaus, Biržų 

Kaštonų pagrindinės mokyklos Germaniškio pradinio ugdymo ir daugiafunkcio centro darbuotojų 

darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius, materialines pašalpas, pareigybių lygius ir grupes, taip pat 

kasmetinį veiklos vertinimą. 

2. Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla, Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos Medeikių 

pradinio ugdymo skyrius, Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos Germaniškio pradinio ugdymo ir 

daugiafunkcio centras pagal pareigybių sąraše nustatytą darbuotojų skaičių, priskiriama II grupei – 

kai pareigybių sąraše nustatytas darbuotojų pareigybių skaičius yra nuo 51 iki 200 darbuotojų. 

 

II SKYRIUS 

DARBUOTOGŲ PAREIGYBĖS 

 

Pareigybių lygiai 

3. Mokyklos darbuotojų pareigybės yra keturių lygių: 

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

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

išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 

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

išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis 

koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu 

išsilavinimu; 

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

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

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

įgyta profesinė kvalifikacija; 

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

reikalavimai. 
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Grupės ir pareigybių grupės 

4. Mokyklos darbuotojų pareigybės skirstomos į šias grupes: 

4.1. vadovai ir jų pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A (A1 ar A2) lygiui, 

atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti; 

4.2. specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A (A1 ar A2) arba B lygiui, atsižvelgiant į 

būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti; 

4.3. kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui; 

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

 

Mokyklos darbuotojų pareigybių sąrašas ir darbuotojų pareigybių aprašymai 

5. Mokyklos vadovas tvirtina: 

5.1. Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos, Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos Medeikių 

pradinio ugdymo skyriaus, Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos Germaniškio pradinio ugdymo ir 

daugiafunkcio centro darbuotojų pareigybių sąrašą, naudodamasis Lietuvos Respublikos 

ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtintu Lietuvos profesijų klasifikatoriumi.  

5.2. Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos, Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos Medeikių 

pradinio ugdymo skyriaus, Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos Germaniškio pradinio ugdymo ir 

daugiafunkcio centro darbuotojų pareigybių aprašymus;  

5.2.1. darbuotojo pareigybės aprašyme nurodyta: 

5.2.1.1. pareigybės grupė;  

5.2.1.2. pareigybės pavadinimas; 

5.2.1.3. konkretus pareigybės lygis;  

5.2.1.4. specialieji reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam darbuotojui (išsilavinimas, 

darbo patirtis, profesinė kvalifikacija);  

5.2.1.5. pareigybei priskirtos funkcijos.  

6. Mokyklos vadovo pareigybės aprašymą tvirtina į pareigas priimanti savininko teises ir 

pareigas įgyvendinanti institucija ar jos įgaliotas asmuo. 

 

III SKYRIUS 

DARBO UŽMOKESČIO PRISKAITYMAS 

 

Darbo užmokestis  

7. Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos, Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos Medeikių 

pradinio ugdymo skyriaus, Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos Germaniškio pradinio ugdymo ir 

daugiafunkcio centro darbuotojų darbo užmokestį sudaro: 

7.1. pareiginė alga (mėnesinė alga – pastovioji ir kintamoji dalys arba tik pastovioji dalis); 

7.2. priemokos; 

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

budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų; 

7.4. premijos. 

8. Darbo apmokėjimo sistema nustatoma vidaus darbo tvarkos taisyklėse. Prieš nustatant 

darbo apmokėjimo sistemą, turi būti įvykdytos darbuotojų informavimo ir konsultavimo procedūros 

Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Darbo apmokėjimo sistemoje, atsižvelgiant į 

įstatymo nuostatas, detalizuojami mokyklos darbuotojų pareigybių sąraše esančių pareigybių 

pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijai (išsilavinimas, profesinio ir (ar) 
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vadovaujamo darbo patirtis, veiklos sudėtingumas, darbo krūvis, atsakomybės lygis, papildomų 

įgūdžių ar žinių, svarbių einamoms pareigoms, turėjimas ir panašiai), ir pagal kiekvieną kriterijų 

nustatyti konkretūs pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų dydžiai, įstatymo 7 straipsnio 6 

ir 7 dalyse nustatytais pagrindais padidintos pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų 

dydžiai, 7 straipsnio 8 dalyje nustatyti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento didinimo iki 

100 procentų kriterijai ir jų dydžiai, įstatymo 9 ir 14 straipsniuose nurodytos pareiginės algos 

kintamosios dalies nustatymo tvarka ir procentiniai dydžiai, įstatymo 10 ir 12 straipsniuose 

nustatyta priemokų ir premijų skyrimo tvarka, įstatymo 11 straipsnyje numatyto mokėjimo už darbą 

poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą, tvarka ir dydžiai.  

 

Pareiginės algos bazinis dydis 

9. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra Seimo patvirtintas atitinkamų metų pareiginės 

algos bazinis dydis. Pareiginė alga apskaičiuojama: atitinkamą pareiginės algos koeficientą 

dauginant iš bazinio dydžio.  

 

Kitų darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis 

10. Kitų mokyklos darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pareiginės algos 

koeficientais.  

11. Mokyklos darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą pagal darbo 

apmokėjimo sistemoje numatytus kriterijus ir koeficientus nustato Mokyklos vadovas. 

12. Mokyklos darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje pagal 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo 

apmokėjimo įstatymo 3 ir 4 priedus, 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 vykdytos analogiškos pareigybės 

aprašyme nustatytoms funkcijos.  

13. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš naujo pasikeitus 

darbuotojų pareigybių skaičiui, vadovaujamo darbo patirčiai, įgijus ir (ar) pasikeitus kvalifikacinei  

kategorijai.  

            14. Darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės algos 

dydžio. 

15. A1 lygio pareigybių pareiginės algos pastoviosios koeficientai didinami 20 procentų. 

 

Pagalbos mokiniui specialistų, Mokyklos vadovo, jo pavaduotojų ugdymui pareiginė 

alga  

16. Specialiųjų pedagogų ir logopedų, psichologų, socialinių pedagogų, pailgintos grupės 

auklėtojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į 

pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą.  

17. Mokyklos vadovų, jų pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma 

pagal Įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į mokykloje ugdomų mokinių skaičių, pedagoginio darbo 

stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą. Šio įstatymo 8 straipsnyje Mokyklos vadovo 

ir pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas turi būti nustatomas iš 

naujo pasikeitus mokinių skaičiui, pedagoginio darbo stažui, kvalifikacinei kategorijai, veiklos 

sudėtingumui arba nustačius, kad Mokyklos vadovo ar jo pavaduotojo pareiginė alga (pastovioji 

dalis kartu su kintamąja dalimi) viršija praėjusio ketvirčio biudžetinės įstaigos darbuotojų 4 

vidutinius pareiginių algų (pastoviųjų dalių kartu su kintamosiomis dalimis) dydžius. 
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18. Mokyklos pavaduotojo ugdymui vadybinės kvalifikacinės kategorijos nustatomos ir šių 

asmenų veiklos atitikties įgytai kvalifikacinei kategorijai vertinimas atliekamas Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro (toliau – švietimo ir mokslo ministras) nustatyta tvarka. 

Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacinės kategorijos nustatomos švietimo ir mokslo 

ministro nustatyta tvarka.  

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

pedagoginio darbo stažą, sąrašą tvirtina švietimo ir mokslo ministras.  

 

Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, meninio 

ugdymo programas, pareiginės algos pastovioji dalis 

20. Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, meninio ugdymo 

programas, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į darbo 

stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą.  

21. Mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, meninio 

ugdymo programas, darbo užmokestis skaičiuojamas už etatą ar etato dalį. 

22. Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas valandų 

skaičius per savaitę 36 valandos, iš jų 33 valandos skirtos tiesioginiam darbui su mokiniais, 3 

valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su 

ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais, (globėjais) ugdymo klausimais ir kt.). 

23. Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas valandų 

skaičius per savaitę 36 valandos, iš jų 33 valandos skirtos tiesioginiam darbui su mokiniais, 3 

valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su 

ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais, (globėjais) ugdymo klausimais ir kt.). 

24. Meninio ugdymo mokytojo, dirbančio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas valandų skaičius per savaitę 26 valandos, iš jų 24 valandos skirtos tiesioginiam darbui su 

mokiniais, 2 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, 

susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais, (globėjais) ugdymo 

klausimais ir kt.). 

25. Mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, meninio 

ugdymo programas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo 

didinami: 

25.1. Dirbant su specialiųjų poreikių vaikais  pagal vaikų skaičių grupėje: 1–2 mokiniai – 2 

proc.; 3–5 mokiniai – 3 proc.; 6–8 mokiniai – 4 proc.; 9–11 mokinių – 5 proc.; 

 

Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo programas, 

pareiginės algos pastovioji dalis 

26. Mokytojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Įstatymo 5 priedą, 

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

27. Mokytojams darbo užmokestis skaičiuojamas už etatą ar etato dalį. 

28. Mokytojo valandų skaičius per metus 1512 val. (36 valandos per savaitę): 

28.1. kontaktinės valandos ir valandos ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, 

mokinių pasiekimams vertinti, vadovauti klasei; 

28.2. valandos, susijusios su profesiniu tobulėjimu ir veikla mokyklos bendruomenei. 

29. Kontaktinio darbo valandos skiriamos pagal ugdymo planuose numatytas valandas. 

Mokytojui, dirbančiam pagal bendrojo ugdymo programas, per metus skiriama ne daugiau kaip 888 

kontaktinės valandos privalomiems dalykams pagal bendruosius ugdymo planus; mokytojo, 
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dirbančio pagal pradinio ugdymo programas – 700 kontaktinių valandų. Jei kontaktinių valandų 

susidaro daugiau, sudaromas papildomas susitarimas dėl darbo.  

30. Valandos pasiruošti pamokoms ir mokinių pasiekimams vertinti sudarys 40–60 proc. 

nuo metinių kontaktinių valandų. Daugiau valandų bus skiriama dirbant su didesne klase: 

30.1. Valandos pasirengimui, vertinimui pagal klasės dydį, dalyką (proc. nuo metinių 

kontaktinių valandų). 

 

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 

Pradinis ugdymas 70 75 80 50 55 60 

Pagrindinis ugdymas 62 64 66 42 44 46 

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

Lietuvių kalba ir literatūra 74 78 80 54 58 60 

Užsienio kalba 67 70 73 47 50 53 

Matematika  70 73 75 50 53 55 

Informacinės technologijos 

Gamtamokslinis ugdymas 

Socialinis ugdymas 

65 68 70 45 48 50 

Menai, technologijos, kūno kultūra, 

kiti dalykai 

60 62 64 40 42 44 

Profesinio mokymo programos 62 64 68 42 44 48 

Neformaliojo švietimo programos 55 60 64 40 42 44 

 

30.2 Valandos, skiriamos vadovauti klasei 

Iki 11 mokinių 12–20 mokinių 21 mokinys ir daugiau 

Ne mažiau kaip 

152 val. per metus 

Ne mažiau kaip 

180 val. per metus 

Ne mažiau kaip 

210 val. per metus 

 

31. Veiklos mokyklos bendruomenei ir profesiniam tobulėjimui: 

31.1. Profesiniam tobulėjimui privalomos ne mažiau nei 102 val. 1 etatui per metus. Jeigu 

mokytojas turi tik dalį etato (kontaktinės pamokos, pasiruošimas ir vertinimas, vadovavimas klasei), 

proporcingai paskirstomos ir 102 val. Profesinio tobulėjimo veiklos: 

31.1.1. valandos, skirtos profesiniam tobulėjimui – 36 val. per metus; 

31.1.2. tėvų informavimas, konsultavimas ir bendradarbiavimas dėl mokinių ugdymo ir 

mokymosi pažangos ir pasiekimų – 25 val.; 

31.1.3. bendradarbiavimas su kolegomis dėl mokinių ugdymo – 25 val.; 

31.1.4. dalyvavimas administracijos inicijuotoje veikloje, skirtoje mokyklos veiklai planuoti 

ir organizuoti – 16 val. 

31.2. Kitos veiklos mokyklos bendruomenei iki 400 metinių valandų. Įtraukiamos į darbo 

krūvį pagal mokyklos poreikį, susitarus mokyklos vadovui ir mokytojui: 
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Eil. 

Nr. 

Veikla Val. sk. 

per metus 

1. Bendradarbiavimas su mokyklos darbuotojais: 

1. Dalyvavimas darbo grupėse, komisijose, mokyklos savivaldos, 

socialinių tinklų grupių veikloje.  

Sekretoriaus pareigų atlikimas mokyklos, mokytojų tarybose, VGK ir 

kt. 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 

Mokyklos internetinės svetainės, intraneto, socialinio tinklo 

„Facebook“ administravimas ir priežiūra. 

Kelto administravimas 

El. dienyno TAMO administravimas 

2. Mokyklos renginių ir edukacinių veiklų organizavimas. 

3. Informacinių technologijų diegimo ir taikymo koordinavimas. 

 

42 

 

10,5 

 

42 

84 

 

42 

63 

126 

84 

2. Mokyklos ugdymo turinio formavimas: 

1. Koordinavimas ir dalyvavimas formuojant mokomųjų dalykų ir 

ugdymo sričių turinį, mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti skirtų 

programų, dalyko kurso ar modulio programų rengimas, mokyklos 

projektų rengimas ir įgyvendinimas. 

Organizavimas ir dalyvavimas mokyklos vykdomose prevencinėse 

programose (Olweus) 

2. Dalyvavimas tarptautiniuose, nacionaliniuose, regioniniuose 

projektuose. 

3. Edukacinių erdvių, mokymosi aplinkų, ugdymo priemonių kūrimas 

ir priežiūra. 

Mokyklos įvaizdžio kūrimas ir apipavidalinimas (straipsniai apie 

mokyklą, suvenyrai, lankstinukai, kt.), viešinimas. 

 

63 

 

 

 

42 

 

168 

 

168 

 

84 

3. Konsultavimas ir patirties sklaida: 

1. Kolegų konsultavimas. 

2. Kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas ir įgyvendinimas. 

 

42 

42 

4. Vertinimas, ekspertavimas: 

1. Brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų, nacionalinių 

mokinių mokymosi ir kt. pasiekimų patikrinimas, mokinių rezultatų 

vertinimas. 

2. Mokyklos inicijuotų mokymosi pasiekimų patikrinimų užduočių 

rengimas. 

3. Kolegų praktinės veiklos ir ugdymo proceso vertinimas. 

 

42 

 

 

42 

 

21 

5. Edukacinės, ugdomosios veiklos: 

1. Renginių, konkursų, olimpiadų, išvykų, edukacinių išvykų 

organizavimas. 

2. Olimpiadų, konkursinių užduočių rengimas ir mokinių darbų 

vertinimas. 

3. Mokinių konsultavimas jiems rengiantis olimpiadoms, konkursams, 

varžyboms. Konsultacijos mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų 

(mokiniui/mokinių grupei), pagalba mokiniams ruošiantiems namų 

darbų užduotis mokykloje. 

4. Mokinių ugdymo karjerai veiklos. 

 

84 

 

42 

 

210 

 

 

 

42 
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6. Bendradarbiavimas su mokyklos partneriais: 

1. Bendrų projektų, renginių organizavimas mokykloje ar už jos ribų. 

 

42 

 

 

32. Mokytojams pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo 

didinami: 

            32.1. dirbant su specialiųjų poreikių vaikais  pagal vaikų skaičių klasėje: 1–2 mokiniai – 2 

proc.; 3–5 mokiniai – 3 proc.; 6–8 mokiniai – 4 proc.; 9–11 mokinių – 5 proc.; 

            32.2. mokantiems vieną ir daugiau užsieniečių ar LR piliečių, atvykusių gyventi į Lietuvos 

Respubliką, nemokančių valstybinės kalbos, dvejus metus nuo mokinio mokymosi pradžios 

Lietuvos Respublikoje pagal bendrojo ugdymo programą – 3 proc. 

            33. Mokytojas nuotoliniu būdu dirbti gali 30 proc. savo darbo laiko normos, sudaręs su 

mokyklos vadovu nuotolinio darbo sutartį. 

 

Pareiginės algos kintamoji dalis 

34. Mokyklos 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 aprašyme nustatytas funkcijas 

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

nustatoma iki kito Mokyklos darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo ir gali siekti iki 40 procentų 

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

Įstatymo 7 straipsnio 6, 7 ir 8 dalis). 

36. Mokyklos 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 ne didesnė kaip 20 procentų pareiginės 

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

vertinimo. 

37. Perkėlus Mokyklos darbuotoją į kitas pareigas toje pačioje Mokykloje, pareiginės algos 

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

Mokyklos darbuotojo kasmetinio veiklos vertinimo. 

38. Konkrečius pareiginės algos kintamosios dalies dydžius Mokyklos darbuotojams, 

įvertinęs jų praėjusių metų veiklą, pagal Įstatymą, Apmokėjimo Sistemą ir Vertinimo tvarką nustato 

Mokyklos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.  

39. Darbininkams pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma. 

40. Mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams pareiginės algos kintamoji dalis 

nenustatoma. 

 

Priemokos 

41. Mokyklos nepedagoginiams darbuotojams priemokos skiriamos iki 30 procentų 

pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio: 

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

aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės; 

41.2. už pavadavimą, kai raštu pavedama laikinai atlikti kito darbuotojo funkcijas; 

41.3. už papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų 

raštu, vykdymą. 
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42. Mokyklos pedagoginiams darbuotojams priemokos skiriamos iki 30 procentų pareiginės 

algos pastoviosios dalies dydžio ar vadovo nustatytas valandas už trumpalaikių  papildomų veiklų 

vykdymą: 

43. Priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų 

nustatytos pareiginės pastoviosios dalies dydžio. 

44. Konkretų priemokos dydį, nurodant už ką skiriama, nustato Mokyklos direktorius. 

 

Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, 

budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų 

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

nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų, Mokyklos darbuotojams mokama Lietuvos Respublikos 

darbo kodekso nustatyta tvarka. Darbuotojo rašytiniu prašymu už darbą poilsio ar švenčių dienomis 

mokamas dvigubas darbo užmokestis, už viršvalandinį darbą – pusantro darbo užmokesčio dydžio 

užmokestis arba šis darbo laikas gali būti pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko. 

 

Mokėjimas už pavadavimą 

 46. Mokytojų pavadavimai apmokami už faktiškai dirbtas valandas ir nustatytą valandų 

procentą pasirengimui, vertinimui pagal klasės dydį ir dalyką (pagal mokyklos darbuotojų darbo 

apmokėjimo sistemos 25.1 punktą) pagal pavaduojančio darbuotojo koeficientą. 

47. Naujai įdarbintų mokytojų pavadavimai apmokami už faktiškai dirbtas valandas ir 

nustatytą valandų procentą pasirengimui, vertinimui pagal klasės dydį ir dalyką (pagal mokyklos 

darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos 25.1 punktą). 

48. Pavaduojant apjungus grupes ar klases, apmokama už faktiškai dirbtas valandas 

(kontaktines valandas) – 30  procentų pagal pavaduojančio darbuotojo koeficientą. 

  

Premijos 

49. Mokyklos darbuotojams ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos 

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

vieną kartą per metus gali būti skiriamos premijos, įvertinus labai gerai Mokyklos darbuotojo 

praėjusių kalendorinių metų veiklą. Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos 

pastoviosios dalies dydžio. Jos skiriamos neviršijant biudžetinei įstaigai darbo užmokesčiui skirtų 

lėšų.  

Materialinės pašalpos 

50. Mokyklos  darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, šeimos 

narių (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), brolio (įbrolio), sesers (įseserės), 

taip pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas darbuotojas, ligos ar mirties, stichinės 

nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra Mokyklos darbuotojo rašytinis prašymas ir pateikti atitinkamą 

aplinkybę patvirtinantys dokumentai, gali būti skiriama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio 

materialinė pašalpa iš biudžetinei įstaigai skirtų lėšų.  

51. Mirus Mokyklos darbuotojui, jo šeimos nariams iš Mokyklos skirtų lėšų gali būti 

išmokama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa, jeigu yra jo šeimos narių 

rašytinis prašymas ir pateikti mirties faktą patvirtinantys dokumentai.  

52. Materialinę pašalpą Mokyklos darbuotojams skiria biudžetinės Mokyklos direktorius, 

neviršydamas Mokyklai darbo užmokesčiui skirtų lėšų.  
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Papildomas darbas ir jo apmokėjimas 

53. Susitarimas dėl papildomo darbo laikomas darbo sutarties dalimi. Papildomas darbas 

gali būti: 

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

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

funkcijų gretinimo. 

53.3. susitarimas dėl projektinio darbo. 

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

minimaliojo poilsio laiko reikalavimai. 

55. Susitarime dėl papildomo darbo turi būti nurodyta: 

55.1. pareigybė arba atliekama funkcija; 

55.2. atliekamo darbo trukmė; 

55.3. darbo užmokestis ar priemoka už papildomą darbą; 

55.4. kita papildoma informacija pagal poreikį.  

56. 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.  

 

IV SKYRIUS  

DARBUOTOJŲ KASMETINĖS VEIKLOS VERTINIMAS IR SKATINIMAS 

 

Kasmetinės veiklos vertinimas ir skatinimas 

57. Mokyklos darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo tikslas – įvertinti  įstaigos 

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

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

rodiklius. 

58. Mokyklos darbuotojų praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis 

mokyklos direktoriaus patvirtintu darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu. 

59. Metinės veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai Mokyklos 

darbuotojui nustatomi kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, direktoriui – iki kovo 1 d. savininko 

teises ir pareigas įgyvendinanti institucija arba jos įgaliotas asmuo, o einamaisiais metais priimtam 

Mokyklos  darbuotojui – per vieną mėnesį nuo priėmimo į pareigas dienos. Jeigu priėmus į pareigas 

Mokyklos darbuotoją iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos lieka mažiau kaip 6 mėnesiai, 

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

metams iki kitų metų sausio 31 dienos, o einamiesiems metams siektini rezultatai ir jų vertinimo 

rodikliai nenustatomi. 

60. Metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius Mokyklos 

darbuotojams nustato ir kasmetinę veiklą vertina Mokyklos direktorius, o mokyklos direktoriui – 

savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. 

61. Mokyklos darbuotojų veikla įvertinama kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, jeigu 

darbuotojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per praėjusius kalendorinius metus ėjo pareigas toje šioje 

įstaigoje. 

62. Darbuotojo tiesioginis vadovas įvertina darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą: 
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62.1. labai gerai, – teikia vertinimo išvadą Mokyklos direktoriui su siūlymu nustatyti iki kito 

kasmetinio veiklos vertinimo  pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 15 

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

62.2. gerai, – teikia vertinimo išvadą Mokyklos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui su 

siūlymu nustatyti iki kito kasmetinio veiklos vertinimo pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne 

mažesnį kaip 5 proc. pareiginės algos pastoviosios dalies;  

62.3.  patenkinamai, – teikia vertinimo išvadą Mokyklos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui 

su siūlymu nenustatyti pareiginės algos kintamosios dalies dydžio; 

62.4.  nepatenkinamai, – teikia vertinimo išvadą Mokyklos direktoriui ar jo įgaliotam 

asmeniui su siūlymu iki kito kasmetinio veiklos vertinimo nustatyti mažesnį pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu Įstatymo 1–4 prieduose tai pareigybei pagal 

vadovaujamo darbo patirtį ir (ar) profesinę darbo patirtį numatytas minimalus pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientas ir gali sudaryti su darbuotoju rezultatų gerinimo planą (pagal Darbo 

kodekso 57 str. 5 d.), kurio vykdymas įvertinamas ne anksčiau kaip po 2 mėnesių. Rezultatų 

gerinimo planą įvykdžius nepatenkinamai, su darbuotoju gali būti nutraukiama darbo sutartis pagal 

Darbo kodekso 57 straipsnio 1 dalies 2 punktą.  

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

įvertinimą, per 10 darbo dienų priima motyvuotą sprendimą pritarti ar nepritarti Mokyklos  

darbuotojo tiesioginio vadovo siūlymams dėl šio straipsnio 10 dalyje numatytų nuostatų 

įgyvendinimo. Šis sprendimas galioja iki kito kasmetinio veiklos vertinimo. Priėmus sprendimą 

pritarti motyvuotam siūlymui, šis siūlymas įgyvendinamas ne vėliau kaip per 2 mėnesiui nuo šioje 

dalyje nurodyto sprendimo priėmimo dienos iki kito kasmetinio veiklos vertinimo. 

64. Mokyklos darbuotojas priimtus sprendimus dėl jo vertinimo turi teisę skųsti darbo 

ginčams nagrinėti nustatyta tvarka. 

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

priežasčių praleidžiami šio straipsnio 48 ir 50 dalyje nurodyti terminai, darbuotojo veikla 

įvertinama per 5 darbo dienas nuo šių priežasčių išnykimo dienos. 

 

V SKYRIUS 

KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMAS IR APMOKĖJIMAS 

 

Kasmetinių atostogų suteikimas 

66. Kasmetinių atostogų minimali trukmė – 20 darbo dienų. Kita atostogų trukmė 

(pailgintos, papildomos, nemokamos) mokyklos darbuotojams numatomos vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos vyriausybės teisės aktais ir Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nuostatomis. 

67. Jeigu darbuotojas dirba pagal pagrindinio ir papildomo darbo sutartį, tai atostogos 

suteikiamos vienu metu pagal abi sutartis.  

68. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti 

suteiktos ne trumpesnės kaip 4 savaičių trukmės atostogos.  

69. Darbo stažas atostogoms gauti skaičiuojamas pagal darbuotojo išdirbtus metus toje 

įmonėje. Atsiradus antrai pareigybei, darbo stažas ir laikotarpis atostogoms skaičiuojami nuo 

pagrindinės sutarties laikotarpio. 

70. Pedagoginių darbuotojų kasmetinių atostogų trukmė 40 darbo dienų. Jeigu darbo dienų 

skaičius per savaitę yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos 8 savaičių trukmės 

atostogos. Pedagogams pirmaisiais darbo metais kasmetinės atostogos suteikiamos mokinių vasaros 

atostogų metu, nepaisant to, kada jie pradėjo mokykloje dirbti.  



11 

 

71. Atostogos suteikiamos pagal atostogų grafikus bei tarpusavio susitarimus. Kasmetinių 

atostogų suteikimo grafikas yra tvirtinamas mokyklos direktoriaus įsakymu.  

72. Viena atostogų dalis negali būti trumpesnė kaip 10 darbo dienų arba 2 savaitės.  

73. Jei darbuotojui priklauso skirtingo dydžio kasmetinės atostogos pagal pareigybes 

darbuotojo prašymu, pasibaigus trumpesnėms kasmetinėms atostogoms galima grįžti į darbą, o 

kitose pareigose atostogauti toliau. Darbuotojui už pareigas, į kurias grįžo anksčiau, mokamas darbo 

užmokestis. Jei darbuotojas nusprendžia atostogauti pagal ilgesnes atostogas, pasibaigus 

trumpesnėms, gali atostogauti toliau, už tai negaunat atostoginių ir darbo užmokesčio.  

74. Tam tikroms darbuotojų kategorijoms gali būti suteiktos pailgintos kasmetinės 

atostogos: 

74.1. darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką 

iki aštuoniolikos metų – 25 darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama penkias dienas per 

savaitę). Jeigu darbo dienų skaičius per savaitę yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui  turi būti 

suteiktos penkių savaičių trukmės atostogos; 

74.2. neįgaliems darbuotojams – 25 darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama 

penkias dienas per savaitę). Jeigu darbo dienų skaičius per savaitę yra mažesnis arba skirtingas, 

darbuotojui  turi būti suteiktos penkių savaičių trukmės atostogos; 

74.3. darbuotojams, kurių darbas susijęs su didesne nervine, emocine, protine įtampa ir 

profesine rizika – suteikiamos 40 darbo dienų atostogos (jeigu dirbama penkias darbo dienas per 

savaitę) arba iki 8 aštuonių savaičių pailgintos atostogos (jeigu darbo dienų skaičius per savaitę yra 

mažesnis arba skirtingas. 

75. Papildomos atostogos suteikiamos už ilgalaikį nepertraukiamą 10 metų stažą toje pačioje 

darbovietėje – 3 darbo dienos, už kiekvienų paskesnių 5 metų nepertraukiamą  stažą toje pačioje 

darbovietėje – 1 darbo diena. 

76. Darbuotojams, turintiems teisę gauti papildomas atostogas keliais pagrindais, 

suteikiamos jų pasirinkimu tik vienos iš šių pailgintų atostogų. 

77. Papildomos atostogos pridedamos prie kasmetinių atostogų ir gali būti suteikiamos kartu 

arba atskirai pagal darbuotojo prašymą.  

78. Darbuotojams, turintiems teisę gauti pailgintas ir papildomas atostogas, jų pasirinkimu 

suteikiamos arba tik pailgintos atostogos, arba prie kasmetinių atostogų pridėtos papildomos 

atostogos.  

79. Jei darbuotojas negali pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis dėl tam tikrų priežasčių, 

suteiktos kasmetinės atostogos perkeliamos į kitą atostogų laiką, kuris iš anksto suderinamas su 

mokykla, suteikiant atostogas tais pačiai metais.  

80. Darbuotojai turėtų pasinaudoti tik sukauptomis atostogų dienomis. Jeigu darbuotojas 

pasinaudojo atostogų dienomis avansu, nutraukiant darbo santykius su darbuotojas privalo grąžinti 

permokėtus atostoginius.  

81. Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis gali turėti ir tikslines atostogas: nėštumo ir 

gimdymo, vaiko priežiūros, mokymosi.  

 

Atostogų apmokėjimas 

82. Kasmetinės atostogos apskaičiuojamos vidutinį darbo užmokestį padalijus iš faktiškai 

dirbtų valandų per tą laikotarpį. Vidutinis darbo dienos skaičiavimas taikomas ir mokytojams, 

dirbantiems kiekvieną dieną, bet skirtingas valandas, atostoginiai skaičiuojami darbo dienomis, nes 

darbo užmokestis mokamas fiksuotas kiekvieną mėnesį vienodas. 
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83. Jei darbuotojo darbo dienų skaičius per savaitę yra mažesnis, darbuotojui atostogos 

suteikiamos savaitėmis. Apskaičiuojant vidutinį darbo užmokestį, skaičiuojamas vidutinis 

valandinis darbo užmokestis.  

84. Atostoginiai išmokami ve vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš atostogų pradžią. 

Esant darbuotojo rašytiniams prašymui, atostoginiai gali būti išmokami kartu su einamojo mėnesio 

darbo užmokesčiu. Atostoginiai už atostogų dalį, viršijančią dvidešimt darbo dienų, darbuotojo 

rašytiniu prašymu išmokami kartu su visais atostoginiais.  

85. Atleidžiant darbuotoją išmokama piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas.  

 

VI SKYRIUS 

LIGOS PAŠALPOS PRISKAITYMAS IR MOKĖJIMAS 

 

Apmokėjimas ligos atveju 

86. Darbuotojui ligos atveju už pirmas dvi ligos dienas moka mokykla. Mokama 100 

procentų pašalpos gavėjo vidutinio darbo užmokesčio. 

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

apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamas Elektroninių nedarbingumo 

pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisykles.  

88. Darbuotojui, per savaitę dirbančiam mažiau dienų, nedarbingumo laikotarpis 

apmokamas pagal jo darbo grafiką.  

89. Ligos pašalpa išmokama kartu su einamo mėnesio darbo užmokesčiu.  

 

VII SKYRIUS 

 IŠSKAITOS IŠ DARBO UŽMOKESČIO 

 

Išskaitymai iš darbo užmokesčio 

90. Iš priskaičiuoto darbo užmokesčio išskaičiuojama: 

90.1. pagal nustatytus tarifus gyventojų pajamų mokestis (GPM) ir socialinio draudimo 

įmokos (VSD, PK); 

90.2. išskaitos pagal antstolių patvarkymuose nurodytas sumas. Šie išskaitymai vykdomi 

gavus iš antstolių patvarkymus, kurie patvirtina darbuotojo pareigą mokėti alimentus, žalos 

atlyginimą, įsiskolinimą. 

91. Išskaitos gali būti daromos kitais atvejais: 

91.1. grąžinti perduotoms ir darbuotojo nepanaudotoms pagal paskirtį darbdavio pinigų 

sumoms; 

91.2. grąžinti sumoms, permokėtoms dėl skaičiavimo klaidų; 

91.3. atlyginti žalai, kurią darbuotojas dėl savo kaltės padarė darbdaviui; 

91.4. išieškoti atostoginiams už suteiktas atostogas, viršijančias įgytą teisę į visos trukmės ar 

dalies kasmetines atostogas, darbo sutartį nutraukus darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių arba 

dėl darbuotojo kaltės darbdavio iniciatyva. 

92. Darbuotojas pateikia prašymą dėl taikytino ar netaikytino neapmokestinamo pajamų 

dydžio.  
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VIII SKYRIUS 

DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMO TERMINAI 

 

Darbo užmokesčio mokėjimas 

93. Darbo užmokestis mokyklos darbuotojams mokamas du kartus per mėnesį: už mėnesio 

pirmąją pusę – einamojo mėnesio 20 d., už mėnesio antrąją pusę – iki kito mėn. 5 d.  

94. Darbo užmokestis gali būti mokamas vieną kartą per mėnesį, kai yra raštiškas 

darbuotojo prašymas. 

95. Avansas mokamas neviršijant 50 procentų išmokamo darbuotojui mėnesio darbo 

užmokesčio. 

96. Jei mokėjimo terminas sutampa su nedarbo diena arba šventine diena, mokėjimas 

perkeliamas į ankstesnę arba paskesnę dieną.  

97. Darbo užmokestis mokyklos darbuotojams pervedamas į darbuotojo nurodytą banko 

sąskaitą.  

IV SKYRIUS 

DARBO LAIKO APSKAITA 

 

Darbo laiko apskaita 

98. Darbo laiko apskaita tvarkoma mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos darbo 

laiko apskaitos žiniaraščiuose.   

99. Darbuotojai, atsakingi už darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą, priskiriami 

mokyklos direktoriaus įsakymu. 

100. Darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose atsakingas asmuo nurodo darbuotojų faktiškai 

dirbtą laiką.  

101. Užpildytus ir atsakingo asmens pasirašytus darbo laiko apskaitos žiniaraščius tvirtina 

direktorius. Patvirtinti darbo laiko apskaitos žiniaraščiai pateikiami buhalterijai per tris darbo dienas 

mėnesiui pasibaigus.  

102. Darbo užmokestis yra skaičiuojamas mėnesio paskutinės dienos būklei.  

103. Vyriausias buhalteris mokyklos darbuotojams atsiskaitymo lapelius siunčia 

elektroniniu paštu arba įteikia darbuotojams popierinį variantą.  

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

104. Mokyklos darbuotojams taikomos ir kitos Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir 

kituose teisės aktuose nustatytos darbo apmokėjimo sąlygos.  

105. Patvirtinus Sistemą, darbuotojai su ja supažindinami pasirašytinai arba elektroninėmis 

priemonėmis.  

106. Sistema ne rečiau kaip kartą per vienerius metus peržiūrima ir, reikalui esant, ar 

keičiantis  darbo apmokėjimo sąlygas reglamentuojantiems teisės aktams, atnaujinama.  

 

__________________ 

SUDERINTA 

Mokyklos darbo tarybos posėdyje  

2020 m. rugpjūčio  28 d.  

protokolas Nr. 2 


