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Moletai

Vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybitp

istaigq darbuotojq darbo apmokejimo istatymu Nr. XIII-198 ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso

patvirtinimo, isigaliojimo ir fgyvendinimo 2016 m. rugsejo 14 d. istatymu Nr. XII-2603:

1. p r i p aLTstu, Moletq r. kuno kulturos ir sporto centro darbuotojq darbo apmokejimo

tvarkos apralq, patvirtint4 Moletq r. klno kulturos ir sporto centro direktoriaus 2020 m. lapkridio 6

d. isakymu Nr. V1 - 92 ,,Del Moletq r. kuno kulturos ir sporlo centro darbuotojq darbo apmokejimo

tvarkos apra5o patvirtinimo", netekusiu galios;

2. tv i rt i n uMoletqr. klno kultlros ir sporto centro darbuotojq darbo apmokejimo

tvarkos apra5o nauj4 redakcij4.

PRIDEDAMA. Moletq r. kuno kultlros ir sporto centro darbuotojq darbo apmokejimo

tvarkos apra5as. (9 lapai).
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Direktorius Mindaugas Kildi5ius



PATVIRTINTA:
Moletq r. k[no kultflros ir sporto centro
direktoriaus202l m. gruodZio 31 d.

isakymuNr. Vl - 131

MOLETU R. KUNO KULTUROS rR SPORTO CENTRO DARBUOTOJV DARBO
APMOKEJIMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Darbuotojq darbo apmokejimo tvarkos apra5as (toliau-Apra5as) reglamentuoja Molettl r.
klno kulturos ir sporto centro (toliau - centro) darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis (toliau -
darbuotojai), darbo apmokejimo sistem4, pareigines algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijus,
pareigines algos pastoviosios dalies koeficiento didinimo kriterijus, pareigines algos kintamosios dalies
nustatymo tvark4 ir s4lygas, priemokq ir premijq, materialiniq pa5alpq mokejimo tvark4 ir s4lygas,
darbuotojq pareigybiq lygius ir grupes, taip pat kasmetini veiklos vertinim4.

2. Apra5as parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq lstaigq
darbtrotojq darbo apmokejimo istatymu 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198, Lietuvos R.espublikos valstybes
ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejirno istatymo Nr. XIII- 19 8 2, 3, 4,7 ,8,74,\J straipsniq ir.
5 priedq pakeitimo 2018 m. birZelio 29 d. Nr. XIII-745 istatymu ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso
patvirtinimo, isigaliojimo ir igyvendinimo istatymu 2016 m, rugsejo 14 d. Nr. XII-2603 ir 2019 metq kovo
1 d. Nr. V-186 Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporlo ministro isakymu ,,Del mokytojq, dirbandir-1
pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo Svietimo programas (i5skyrus ikimokyklinio
ir prie5mokyklinio ugdymo programas), darbo krlvio sandaros nustatymo tvarkos apraSo patvirtinimo".

3. Pagrindines Siame tvarkos apra5e varlojamos s4vokos:
3.1. darbuotojas - asmuo, dirbantis sporlo centre pagal su juo sudaryt4 darbo sutarti;
3.2. cJarbo uZmokestis - visos darbuotojo pajamos, gaunamos ui. darbq, atliekam4 pagal darbo

sutarti su centru, t. y. pareiginis atlyginimas, priemokos;
3.3. pareigybiq s4ra5as - tai dokumentas, kuriame nurodomi mokytojai, pateikiami duomenys

apie jq darbo staLq, iSsilavinim4, kvalifikacing kategorij4, paskirt4 darbo kruvi ir nurodomi kiti teises
aktuose nustatyti duomenys, kuriq reikia darbo uZmokesdiui apskaidiuoti. Pareigybiq s4ra5as sudaromas
mokslo metams;

3.4. priemoka - darbo uZmokesdio kintarnoji dalis, kuri dalbuotojui mokama uL darbq
nukrypstant nuo i prastq darbo sQlygLI, t. y. uZ. papildomus darbus, uZ laikinai nesandiq darbuotojtl funkcijq
(pareigq) vykdym4, uZ fprast4 darbo krlvi vir5ijandi4 veikl4;

3.5. premija - kintamoji darbo uZmokesdio dalis, skirta darbuotojams skatinti;
3.6. materialind pa5alpa - tai finansine parama darbuotojui (ar jo Seimai), skiriama darbuotojui,

kurio materialine bnkle sunki del jo paties ligos, Seimos nario (sutuoktinio, vaiko, (ivaikio), motinos, tevo
(imotes, itevio) ligos ar mirties, stichines nelaimes ar turto netekimo ar kitq aplinkybiq.

4. Informacrj4 apie darbuotojus, t.y. jtl iSsilavinim4, darbo stalq,kvalifikacinq kategorij4 ir kitus
duornenis, renka ir tvarko direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

5. Darbuotojo valandinis atlygis arba menesine alga negali b[ti maZesni uZ Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nustatytus minimalqji valandini atlygi ir minimali4j4 menesing algq,

6. Su Sia darbo apmokejimo tvarka supaZindinami visi centro darbuotojai.

II SKYRIUS
DARBO LAIKO APSKAITA

7. Darbo laiko apskaitos ZiniaraSdius atsakingi darbuotojai pildo kiekvien4 dien4.
8. Menesio paskuting darbo dien4 uZpildyti ir atsakingq asmenr+ pasiraiyti darbo laiko

Ziniara5diai pateikiami Moletq r. kfino kultlros ir sporto centro buhalteriui (toliau buhalteris). Buhalteris,
priimdamas darbo laiko apskaitos Ziniara5ti, patikrina informacijos, rekvizitq uZpildymo teisingum4.
Visi5kai ir teisingai iformintas darbo laiko apskaitos ZiniaraStis yra pagrindas skaidiuoti darbuotojams
priklausanti darbo uZmokesti.

9. Kiekvien4 menesi darbo uZmokestis darbuotojams skaidiuojamas, atsiZvelgiant I faktiSkai
dirbt4laikq.



III SKYRIUS
DARBUOTOJU PAREIGYBIU LYGIAI IR GRUPES

10. Centro darbuotojq pareigybes yra keturiq lygiq:
10.i. A lygio - pareigybds, kurioms bltinas ne Zemesnis kaip auk5tasis i5silavinimas:
10.1.1. A1 lygio - pareigybes, kurioms bfltinas ne Zemesnis kaip auk5tasis universitetinis

iSsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu iSsilavinimu;
10.1.2. A2 lygio - pareigybes, kurioms butinas ne Zemesnis kaip auk5tasis universitetinis

iSsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu iSsilavinimu arba auk5tasis koleginis
iSsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam plilygintu i5silavinimu;

10.2. B lygio - pareigybes, kurioms bfltinas ne Zemesnis kaip auk5tesnysis iSsilavinimas ar
specialusis vidurinis i5silavinimas, igyti iki 1995 metg;

10.3. C lygio - pareigybes, kurioms bUtinas ne Zemesnis kaip vidurinis iSsilavinimas ir (ar) igyta
profesine kvalifi kacij a;

10.4. D lygio - pareigybes, kurioms netaikomi i5silavinimo ar profesines kvalifikacijos
reikalavimai.

11. Centro darbuotojq pareigybes skirstomos i Sias grupes:
11.1. centro vadovas ir jo pavaduotojai, kurirlpareigybes priskiriamos A lygiui, atsiZvelgiant i

bUtin4 iSsilavinim4 toms pareigoms eiti;
11.2. struktlriniq padaliniq vadovai, kuriq pareigybes priskiriamos A arba B lygiui,

atsiZvelgiant i butin4 i5silavinim4 toms pareigoms eiti;
11.3. specialistai, kuriq pareigybes priskiriamos A arba B lygiui, atsiZvelgiant ib[tinq

iSsilavinim4 toms pareigoms eiti;
I 1.4. kvalifikuoti darbuotojai, kuriq pareigybes priskiriamos C lygiui;
1 1.5. darbuotojai, kuriq pareigybes priskiriamos D lygiui (toliau - darbininkai).

IV SKYRIUS
DARBO UZNTOTPSdIO SANDARA

12. Centro darbuotojq darbo uZmokesti sudaro:
12.1. pareigine alga (menesine alga - pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis);
12.2. priemokos;
12.3. mokejimas uZ darbE poilsio ir Svendiq dienomis, budejim4 ir esant nukrypimams

normaliq darbo sqlygq;
12.4. premijos.

V SKYRIUS
PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMAS

13. Centro darbuotojq, i5skyrus darbininkus, pareigines algos pastovioji dalis nustatoma
pareigines algos koeficientais. Pareigines algos koeficiento vienetas yra lygus pareigines algos baziniam
dydZiui (pareigines algos bazinis dydis nustatomas istatymu). Pareigines algos pastovioji dalis
apskaidiuojama atitinkam4 pareigines algos koeficient4 dauginant i5 pareigines algos bazinio dydZio.

14. Centro direktoriaus pavaduotojo rikiui pareigines algos pastovioji dalis nustatoma
pareigines algos koeficientais pagal Apra5o 1 pried4, atsiZvelgiant ipareigybiq s4ra5e nustatyt4 darbuotojq
pareigybiq skaidiq ir vadovaujamo darbo patfuti, kuri apskaidiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo
vadovaujama. Nustatyta centro direktoriaus pavaduotojo tikiui pareigine alga (pastovioji dalis kartu su
kintamqja dalimi) negali vir5yti praejusio ketvirdio centro darbuotojq 5 vidutiniq pareiginiq algq (pastoviqjq
daliq kartu su kintamosiomis dalimis) dydZiq.

15. Centro darbuotojq, i5skyrus darbininkus, pareigines algos pastovioji dalis nustatoma pagal
Apra5o I priodq, atsiZvolgiant i pareigybes lygi ir profesinio darbo patirti, kuri apskaidiuojama sumuojant
laikotarpius, kai buvo dirbamas analogi5kas pareigybes apra5yme nustatytam tam tikros profesijos ar
specialybes darbas arba vykdytos analogi5kos pareigybes apra5yme nustatytoms funkcijos.

16. Darbininkq pareigines algos pastovioji dalis nustatoma minimalios menesines algos dydi:io.
17. Darbuotojq pareigines algos pastoviosios dalies koeficientus pagal darbo apmokejimo

tvarkoje numatytus koeficientus nustato centro direktorius isakymu.



18. Pareigybiq s4ra5ai derinami su Moletq rajono savivaldybes administracijos direktoriumi, o
didZiausi4leistin4 darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis ir gaunandiq darbo uZmokesti i5 savivaldybes
biudZeto, pareigybiq skaidiq tvirtina Moletq rajono savivaldybes taryba.

19. Centro darbuotojo pareigines algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje.
20. Pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas i5 naujo pasikeitus darbuotojq

pareigybiq skaidiui (t.y. perejus i kit4 istaigq grupg), vadovaujamo darbo patirdiai ir (ar) profesinio darbo
patirdiai ar nustadius, kad centro direktoriaus pavaduotojo pareigine alga (pastovioji dalis kartu su
kintamqja dalimi) virSija praejusio ketvirdio darbuotojq 5 vidutinius pareiginiq algq (pastoviqjq daliq kartu
su kintamosiomis dalimis) dydZius.

VI SKYRIUS
NEFORMALIOJO sVrrrrVro MOKYTOJU, PAVADUOTOJO UGDYMUT PAREIGINES

ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMAS

21. Neformaliojo Svietimo mokytojq pareigines algos pastovioji dalis nustatoma pagal ApraSo
2 priedq, atsiZvelgiant i pedagoginio darbo staLq, kvalifikacing kategorij4 ir veiklos sudetingum4.

22. Centro direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigines algos pastovioji dalis nustatoma pagal
Apra3o 2 priedq, atsiZvelgiant i centre ugdomq mokiniq skaidiq ir pedagoginio darbo stalq fu veiklos
sudetingum4.

VII SKYRIUS
PAREIGINES ALGOS KINTAMOSIOS DALIES NUSTATYMAS

23. Centro darbuotojq pareigines algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praejusiq
metq veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines uZduotis, siektinus rezultatus ir jq vertinimo
rodiklius, i5skyrus Apra5o 28 punkte nurodytus atvejus.

24.Parcigines algos kintamoji dalis, atsiZvelgiant ipraejusiq metq veiklos vertinim4, nustatoma
vieneriems metams ir gali siekti iki 40 procentq pareigines algos pastoviosios dalies.

25. Centro darbuotojo pareigines algos kintamoji dalis gali bEti nustatytapriemimo i darb4metu,
atsiZvelgiant i darbuotojo profesing kvalifikacijq ir jam keliamus uZdavinius, tadiau ne didesne kaip 20
procentq pareigines algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip vieneriems metams.

26. Konkredius pareigines algos kintamosios dalies dydZius pagal centro darbo apmokejimo
sistemq, ivertings centro darbuotojq praejusiq metq veikl4, nustato centro direktorius isakymu.

27 . D arbininkams parei gines al gos kintamoj i dali s nenustatoma.

VIII SKYRIUS
DARBUOTOJU KASMETINES VEIKLOS VERTINIMAS IR SKATINIMAS

28. Centro darbuotojq kasmetinio veiklos vertinimo tikslas - ivertinti centro darbuotojq,
iSskyrus darbininkus, praejusiq kalendoriniq metq veikl4 pagal nustatytas metines uZduotis, siektinus
rezultatus ir jq vertinimo rodiklius.

29. Kiekvienais metais iki sausio 31 dienos yra nustatomos metines veiklos uZduotys, siektini
reztitatai ir jq vertinimo rodikliai, o einamaisiais metais priimtam centro darbuotojui - per vien4 menesi
nuo priemimo ipareigas dienos, tadiau jeigu iki einamqjq kalendoriniq metq pabaigos lieka maZiau kaip 6
menesiai einamiesiems metams siektini rczultatai ir jq vertinimo rodikliai nenustatomi. Prireikus nustatytos
metines uZduotys, siektini rezultatai ir jq vertinimo rodikliai einamaisiais metais gali blti vienq kart4
pakeisti arba papildyti, bet ne veliau kaip iki liepos 1 dienos.

30. Metines veiklos uZduotis, siektinus rezultatus ir jq vertinimo rodiklius centro darbuotojams
nustato ir kasmeting veikl4 vertina tiesioginis jq vadovas. Centro darbuotojq veikla ivertinama kiekvienais
metais iki sausio 31 dienos, jeigu darbuotojas ne trumpiau kaip 6 menesius per praejusius kalendorinius
metus ejo pareigas centre.

31. Centro darbuotojo tiesioginis vadovas ivertings darbuotojo praejusiq kalendoriniq metq
veikl4:

31.1. labai gerai - teikia vertinimo iSvad4 direktoriui su siiilymu nustatyti vieneriems metams
pareigines algos kintamosios dalies dydi, ne maZesnikaip 15 procentq pareigines algos pastoviosios dalies;

3L2. gerui - teikia vertinimo iSvad4 centro direktoriui su sitilymu nustatyti vieneriems metams
pareigines algos kintamosios dalies dydi, ne maZesnikaip 5 procentq pareigines algos pastoviosios dalies;



31.3. patenkinamai - teikia vertinimo iSvad4 centro direktoriui su sillymu nenustaty.ti
pareigines algos kintamosios dalies dydZio;

31,4. nepatenkinamai - teikia vertinimo iSvad4 centro direktoriui su sillymu vieneriems metams
nustatyti maZesni pareigines algos pastoviosios dalies koeficient4, tadiau ne maZesni, negu nurodyta
Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojtl darbo apmokejimo istatyrno l-5
prieduose tai pareigybei pagal vadovaujamo darbo patirti ir (ar) profesing darbo patirtf numatytas
minimalus pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas.

32. Centro direktorius ivykdgs darbuotojq ivertinim4, per 10 darbo dienq priima sprendim4 del
pareigines algos kintamosios dalies nustatymo.

33. Konkredius pareigines algos kintamosios dalies dydZius nustato centro direktorius.
Pareigines algos kintamoii dalis mokama nuo einamqjtl mettl vasario 1 d. iki kitq metq sausio 31 d.

IX SKYRIUS
PRTEMOKOS, DARBAS pOrLSrO rR SVnNilrT DTENOMTS

34. Priemokos ir premijos centro darbuotojams skiriarnos centro direktoriaus isakymu.
35. Priemokq ir pareigines algos kintamosios dalies suma negali virSyti 60 procentq pareigines

algos pastoviosios dalies dydZio.
36. Centro darbuotojams gali b[ti nustatomos priemokos:
36.1. ui. papildom4 darbo krfivi, kai yra padidejgs darbq mastas atliekant pareigybes apraSyme

nustatytas funkcijas nevir5ijant nustatytos darbo laiko trukmes;
36.2. uL, papildomq pareigq ar uZduodiq, nenustatytq pareigybes apra5yme ir suformuluottl

raStu, vykdym4;
36.3 uL pavadavim4, kai ra5tu pavedama laikinai atlikti kito darbuotojo pareigybei nustatytas

funkcijas;
36.4 uL, darba,, esant nukrypimq nuo normaliq darbo sglygq.
37. Priemokg dydis:
37.1. atliekant iprast4 darbo kr[vi vir5ijandius darbus, nevirsijant nustatytos darbo laiko

trukmes - 30 procentq centt'o darbuotojui nustatytos pareigines algos pastoviosios dalies dydZio uZ faktiSkai
tomis s4lygomis dirbt4 laikE;

37 .2. laikinai nesanditl centro darbuotoj q funkcij q vykdym4:
37.2.\. pedagoginiams darbuotojams apmokama uZ fakti5kai dirbt4 laik4 pagal turim4

kvalilikacij4;
37.2.2. kitiems darbuotojams - 30 procentq tarnybinio atlyginimo dydZio uZ fakti5kai tomis

s4lygomis dirbtq laik4.
38, Priemokos gali blti nustatomos Apra5o 37.1 ir 37.2 papunkdiuose esandiq aplinkybiq

laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki kalendoriniq metq pabaigos. Priemokos dydis ir iSrnokejimo galirnybes
priklauso nuo centro darbo uZmokesdiui skirtq asignavimq.

39.Ili. darb4 poilsio ir Svendiq dienomis, nakties bei vir5valandini darb4, budejim4 ir esant
nukrypimams nuo normalitl darbo sqlygq biudZetiniq istaigq darbuotojams mokama Lietuvos Respublikos
darbo kodekso nustatyta tvarka.

40. Darbuotojams ne daugiau kaip vien4 kart4 per metus gali buti skiriamos premijos:
40.1. atlikus vienkartines ypad svarbias centro veiklai uZduotis;
40.2. ivertrnus labai gerai centro darbuotojo praejusiq kalendoriniq metq veikl4. Premijos negali

vir5yti darbuotojui nustatytos pareigines algos pastoviosios dalies dydZio.
41. Premija neskiriama centro darbuotojui, kuriam per 12 menesiq paskirta drausmine

nuobauda.
42. Premijos dydis ir i5mokejimo galimybes priklauso nuo centro darbo uZmokesdiui skirttl

asignavimq.

X SKYRIUS
MATERIALINE PASALPA

43. Centro darbuotojams, kuriq materialine bukld tapo sunki del jq padiq ligos, Seimos nariq
(sutuoktinio, vaiko (ivaikio), motinos (imotes), tevo (itevio), brolio (ibrolio), sesers (iseseres), taip pat
i5laikytiniq, kuriq globeju ar nlpintoju yra paskirtas darbuotojas, ligos ar mirties, stichines nelaimes ar turto
netekimo, jeigu yra centro darbuotojo ra5linis pra5ymas ir pateikti atitinkam4 aplinkybg patvirtinantys



dokumentai, gali brlti skiriama iki 5 minimaliqjq menesiniU algq dydZio materialine paSalpa i5 centro skirtq
leSq.

44. Mirus centro darbuotojui, jo Seirnos nariams i5 centrui skirtq le5q gali blti i5mokama iki 5
rninimaliqiq menesiniq algq dydZio materialine pa5alpa, jeigu yra jo Seimos nariq raSytinis pra5ymas ir
pateikti mirties fakt4 patvirtinantys dokurnentai.

45. Centro darbuotojui materialing pa5alp4 skiria Centro direktorius jsakymu i5 centrui
savivaldybes biudZeto darbdavio socialinei paramai skirtq asignavimq.

XI SKYRIUS
rSsKArrYMAr rS DARBo uZnaoxnsdlo

46. I5 priskaidiuoto darbo uZmokesdio iSskaidiuojama:
46.1. f statymr"l nustatyti mokesdiai (GPM ir VSD);
46.2. antstolitl patvarkymuose nurodytos sumos. Sie i5skaitymai vykdomi gavus i5 antstoliq

patvarkymus, kurie patvirtina darbuotojo parelgE moketi alimentus, skol4 uZ trtkumus, Zalos atlyginim4 ar
kitus isiskolinimus.

41. Jei darbuotojas dirba keliose darbovietese, jis pasirenka vien4, kurioje bus taikomas
neapmokestinamas pajamq dydis.

XII SKYRIUS
DARBO UZITOXNSiTO MOKEJIMAS,TBRMINAI, VIETA

48. Darbo uZmokestis centro darbuotojams mokamas du kartus per menesi, esant darbuotojo
raSti5kam pra5yrnui - kart4 per menesi. UZ pirmqj4 menesio pusg kiekvieno menesio 15 dien4 mokamas
avansas, kurio suma nurodyta darbuotojo praSyme. Avanso suma negali vir5yti 40% priskaidiuoto darbo
uZmokesdio" Jeigu mokejimo terminas sutampa su nedarbo arba Sventine dienomis, jis perkeliamas i
ankstesnE dien4. Antrqi4 meuesio pusg paskutinE darbo dien4 iSmokarna tiksliai apskaidiuota suma atemus
jau iSmoket4 avans4 ir visus priklausandius iSskaitymus.

49. AtsiZvelgiant i galimus finansiniq leSq gavimo sutrikimus ne del centro kaltes, darbo
uZmokesdio mokejimo terminai gali bfiti keidiami apie tai informuojant darbuotojus.

50. Avansui apskaidiuoti ir i5moketi sudaromas darbuotojq s4ra5as. Avanso suma ra5oma eurais
be centq. Sudaryt4 Ziniara5ti pasira5o buhalteris ir direktorius.

51. Darbo uZmokesdio apskaita tvarkoma naudojant apskaitos program?, apskaita vykdo Moletq
r. kflno kulturos ir sporto centro buhalteris.

52. Kiekvienq kalendoriniq metq darbo uZmokesdio duomenys kaupiami Asmeninese s4skaitose
- kortelese.

53. Darbo uZmokestis centro darbuotojams pervedamas i darbuotojo nurodyt4 banko s4skait4.
54. Darbuotojq, dirbusiq ne visas mdnesio darbo dienas, darbo uZmokestis apskaidiuojamas taip:

pareigines algos dydis padalijamas i5 to menesio darbo dienq skaidiaus, gautas darbo dienos atlygis
padauginarnas iS dirbtq dienq skaidiaus.

XIII SI(YRIUS
MOKEJIMAS UZ LIGOS LAIKOTARPIUS

55. Ut' dvi pirmqsias ligos darbo dienas centro darbuotojams mokama l0O% vidutinio darbo
uZmokesdio dydZio ligos pa5alpa.

XIV SKYRIUS
MOKEJIMAS UZ ATOSTOGAS

56. Kasmetinds atostogos - tai darbo dienos, suteikiamos darbuotojams pailseti ir atstatyti
darbingum4, paliekant darbo viet4 (pareigas) ir mokant vidutini darbo uZmokesti.

57. Kasmetiniq minimaliq atostogq trukme - 20 dafuo dienq. Darbuotojams iki 18 metq,
darbuotojams, vieniems auginantiems vaik4 iki 14 metq arba neigalq vaik4 iki 18 metq, ir neigaliems
darbuotojams - 25 darbo dienos.

58. Dirbantiems ne vis4 darbo dienq arba ne vis4 darbo savaitg atostogos netrumpinamos.



59" Pailgintos 40 darbo dienq atostogos suteikiamos pagal Svietimo ir mokslo ministerijos
patvirtint4 pareigybiq, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, s4ra54 - Svietimo ir mokslo
ministro 2003 m. spalio 9 d. isakymas Nr. ISAK-1407 (aktuali redakcija).

60, Papildomos atostogos suteikiamos uZ ilgalaikinepertraukiamqjidarb4 centre: darbuotojams,
turintiems didesni kaip 10 n:etq nepertraukiamql darbo stalq- 3 darbo dienos, uZ kiekvienq paskutiniq 5
nretq darbo staiq- 1 darbo diena.

61. Pedagogams pirmaisiais darbo metais kasmetines atostogos suteikiamos mokiniq vasaros
atostogq metu, atsiZvelgiant i fakti5kai dirbt4laik4.

62.UZ, pirmuosius darbo metus atostogos gali buti suteikiamos po 6 menesiq nepertrauktojo
darbo staZo centre, bet ne veliau kaip iki darbo metq pabaigos. Atostogos uZ antrus ir paskesnius darbo
metus suteikiamos pagal atostogq grafikus bei tarpusavio susitarimu. I(asmetinitl atostogq suteikirno
grafikas yra tvirtinamas centro direktoriaus isakymu.

63. Atostogos dalimis suteikiamos Salims susitarus. Viena i3 atostogq daliq negali buti
trumpesne kaip 10 darbo dienq.

64. At5aukti i5 atostogq leidZiama tik darbuotojui sutikus. Nepanaudota atostogq dalis turi bfiti
suteikiama kitu darbo metq laiku arba prijungiama prie kitq darbo metq atostogq.

65. AtleidZiant 'darbuotojE iS darbo (i5skyrus atvejus, kai atleidLiama del jo kaltes),
nepanaudotos atostogos jo pageidavimu suteikiamos nukeliant atleidimo dat4.

66" Atostogq laiku darbuotojui garantuojamas vidutinis darbo uZmokestis. Darbo uZmokestis uZ
kasmetines atostogas i5mokamas ne veliau kaip paskuting darbo dien4 pries kasrnetiniq atostogq pradliq.
Atostoginiai uZ atostogq dali, virSijandi4 dvidesimt darbo dienq trukmg, darbuotojui mokami atostogq metu
darbo uZmokesdio mokejimo tvarka ir terminais. Darbuotojo praSymu, suteikus kasmetines atostogas,
atostoginiai mokami iprasta darbo uZmokesdio mokejimo tvarka.

67. DraudLiama darbuotojams pakeisti atostogas pinigine kompensacija. Pasibaigus darbo
santykiams, darbuotojui gali b[ti suteiktos atostogos arba, kai darbuotojas jq nepageidauja, iSmokama
pinigine kompensacija. Pinigine kompensacija uL nepanaudotas atostogas i5mokama, kai nutraukiama
darbo sutartis, neatsiZvelgiant i jos termin4.

68. Pinigine kompensaciiauL nepanaudotas atostogas apskaidiuojama nepanaudotq atostogq
kalendoriniq dienq skaidiq padauginus i5 metinio darbo dienq koeficiento ir i5 darbuotojo vienos dienos
vidutinio darbo uZmokesdio.

69, Asmenys, dirbantys pagal darbo sutarti, gali tureti ne tik kasmetines, bet ir tikslines
atostogas: ne5tumo ir gimdymo, vaiko prieZir_1ros, mokymosi atostogas.

XV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

70. Gindai del darbo uZmokesdio sprendZiami istatymq nustatyta tvarka.
7I. Asmenys, rengiantys darbo uZmokesdio apskaidiavim4 skirtingoms darbuotojq

kategorijoms, yra atsakingi ir uZ atitinkam4 duomenq bazes kaupim4, reikiamq dokumentq pildyma,
reikiamq ataskaitq pateikim4 bei dokumentq saugojim4 ir perdavim4 l archyvq, vadovaujantii nustatyta
dokumentq archyvavimo tvarka.

72. Centro sekretorius darbuotojq darbo sutartyse nurodo nustatytus darbo uZmokesdio
mokejimo terminus.

73. Atsiskaitymo lapeliai darbuotojams pateikiami kiekvien4 menesi
74. Centro darbuotojq darbo uZmokestis, priemokos ir kiti su darbo santykiais susijg mokejimai

planuojami nevirsijant asignavimo s4matq darbo uZmokesdio fondo.



Moletq r. k[no kultfiros ir sporto centro darbuotojq
darbo apmokejimo tvarkos apra5o
1 priedas

MOLETV R. KUNO KULTUROS IR SPORTO CENTRo A IR B LYGIo SPECIALISTI/
PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

MOLETU R. KUNO KULTUROS IR SPORTO CENTRo KVALIFIKUoTU DARBUoToJU
PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEF'ICIENTAI

Pareigybes lygis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareigines algos baziniais dydZiais)
profesinio darbo patirtis (metais)

iki 2 nuo daugiau kaip
2ikis

nuo daugiau kaip
s iki 10

daugiau kaip i0
A lYeis 5,5 - 8,4 5,6 - 9,4 5,7 * 70,5 5,8 - 1 1,6
B lyeis 5,1 - 8,1 5,2 - 8,2 5,3 - 8,4 5,4 - g,g

Pareigybes lygis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareigines algos baziniais dvdZiais)
profesinio darbo patirtis (metais)

iki 2 nuo daugiau kaip
2ikis

nuo daugiau kaip
s iki 10

daugiau kaip 10

C lyeis 4,7 - 6,2 4,8 - 6,3 4,9 - 6,5 5-7,8



Moletq r. kfrno kult[ros ir sporto centro darbuotojq
darbo apmokejimo tvarkos apra5o
2 priedas

MOLETU R KUNO KULTUROS IR SPORTO CENTRo NEFoRMALIoJo Svmuuo
MOKYTOJU, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGINES ALGOS

PASTOVIOJI DALIS

I SKYRIUS

NEFORMALIOJO SVTNTTVIO MOKYTOJU DARBO APMOKEJIMAS,
PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRUvIo

SANDARA
1. Siame skyriuje nurodytq darbuotojq pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai:

Kvalifikacine
kategorija

Pastoviosios dalies koefi cientai (parei gines al gos baziniais dvdZiais)
pedagoginio darbo staZas (metais)

iki2
nuo

daugiau
kaip 2 iki

5

nuo
daugiau

kaip 5 iki
10

nuo
daugiau
kaip 10

iki 1s

nuo
daugiau
kaip 15

iki 20

nuo
daugiau
kaip 20
iki25

daugiau
kaip25

Nesuteiktos kvalifikacines kategorij os

Mokytojas 7,44 7,47 751, )" " 7,67 7,91 7,94 7,98

Suteiktos kvalifikacines kategorijos
Mokytoias 7.99 8,01 8.02 8,06 8,08 8,1 1 8,17
Vyresnysis
mokytoias 8,18 8,21 8,25 8,58 8,62 8,66

Mokytojas
metodininkas 8,74 8,9 9,1 8 9,22 9,28

Mokytojas
ekspertas 9,94 10,1 10,36 10,4 r0,45

1' Neformaliojo Svietimo mokytojo 1 etatas sudaro 36 val. per savaitg ll5l2 val. per metus. Darbo
laik4 sudaro:

1.1 Kontaktines valandos, skiriamos forrnalqji Svietim4 papildandio ugdymo programoms
igyvendinti pagal ugdymo (mokymo) planuose numatytas valandas ir valindos ugaoma;ai veiklai planuoti,
pasiruo5ti pamokoms, mokiniq mokymosi pasiekimams vertinti;

1.2 Valandos, susijusios su profesiniu tobulejimu ir su veikla mokyklos bendruomenei.
3. Veikltl mokyklos bendruomenei apraS4 tvirtina Svietimo, mokslo ir sporto ministras.
4. Neformaliojo Svietimo mokytojo, dirbandio pagal neformaliojo Svietimo programas, pamokorns,

pasiruoSimui ir mokyklos bendruomenes veiklai valandq skaidius per mokslo metus:

Pareigybe

Valandu skaidius per mokslo metus

I5 viso

Kontaktines valandos
ir valandos ugdomajai
veiklai planuoti,
pasiruo5ti pamokoms,
mokiniq mokymosi
pasiekimams vertinti

Valandos, susijusios su
profesiniu tobulejimu ir

veikla mokyklos
bendruomenei

Mokytojas (pedagoginis darbo
staZas iki 2 metq) Mokytojas
Vyresnysis mokytojas
Mokyto.ias metodininkas

1 010-1 410 t02-502 1 512



Mokytojas eksperlas
(pedagoginis darbo staZas nuo
daugiau kaip 2 metq)

5. Neformaliojo Svietimo mokytojo darbo knivio sandar4 nustato centro vadovas pagal Sio priedo 4
punkte nustatyt4 kontaktiniq valandq, valandq funkcijoms, susijusioms su kontaktinemis valandomis,
vykdyti ir valandq funkcijoms, susijusioms su veikla centro bendruomenei, vykdyti proporcij4 per mokslo
metus, kvalifikacing kategorij4, ugdymo program4, sporto 5ak4 ir kitus biudZetines istaigos darbo
apmokejimo sistemoje nustatytus kriterijus, atsiZvelgdamas i Svietimo, mokslo ir sporto ministro
patvirtintas rekomendacijas del mokytojq, dirbandiq pagalneformaliojo Svietimo programas darbo kriivio
sandaros.

II SKYRIUS
CENTRO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGINES ALGOS

PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigines algos pastoviosios
atsiZvelgiant i mokiniq skaidiq, darbo staZ4 einamqjq mettl spalio 1 dienai. I
tie mokiniai, kurie buvo mokomi.

dalies koeficientai nustatomi

mokiniq skaidiq iskaitomi tik

Mokiniq skaidius

Pastoviosios dalies koeficientai (pareigines algos baziniais dydZiais)

pedagoginio darbo staZas (metais)

iki 10
nuo daugiau kaip 10

iki 15
daugiau kaip 15

iki 500 12,23 12,25 12,27


