
PATVIRTINTA 

Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 

2017 m. vasario 20 d.  

įsakymu Nr. V-102 

 

KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ  

DARBO APMOKĖJIMO  TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau- Aprašas) nustato Kauno Simono Daukanto progimnazijos 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius, 

darbuotojų pareigybių lygius ir grupes, darbo apmokėjimo sistemą. 

 

II SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ LYGIAI IR GRUPĖS 

 

1. Biudžetinės įstaigos darbuotojų pareigybės yra keturių lygių: 

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

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

išsilavinimas, įgyti 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. 

4. Biudžetinių įstaigų darbuotojų pareigybės skirstomos į šias grupes: 

4.1. biudžetinių įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, atsižvelgiant į 

būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti; 

4.2. struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, 

atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti; 

4.3. specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms 

pareigoms eiti; 

4.4. kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui; 

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

 

III SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS 

5. Kauno Simono Daukanto progimnazijos darbuotojų darbo užmokestį sudaro: 

5.1. pareiginė alga (mėnesinė alga – pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis); 
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5.2. priemokos;  

5.3. mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant 

nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų; 

5.4. premijos. 

6. Kauno Simono Daukanto progimnazijos darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji 

dalis nustatoma pareiginės algos koeficientais.  

7. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus pareiginės algos baziniam dydžiui (pareiginės algos bazinis 

dydis nustatomas valstybės įstatymu). Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama atitinkamą pareiginės 

algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio. 

8. Kauno Simono Daukanto progimnazijos vadovo ir jo pavaduotojo ugdymui pareiginės algos pastovioji 

dalis nustatoma pagal 5 priedą, atsižvelgiant į mokykloje ugdomų mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažą, 

vadybinę kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 

vadovo  pavaduotojui ugdymui nustatomi, jeigu jam numatytos 5 kontaktinės valandos per savaitę. Jei vadovo 

pavaduotojas ugdymui turi mažiau kontaktinių valandų per savaitę arba kontaktinių valandų neturi atitinkamai, 

mažinamas jo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 

8.1. 0,14, jeigu jam numatytos 4 kontaktinės valandos per savaitę; 

8.2. 0,26, jeigu jam numatytos 3 kontaktinės valandos per savaitę; 

8.3. 0,39, jeigu jam numatytos 2 kontaktinės valandos per savaitę; 

8.4. 0,53, jeigu jam numatyta viena kontaktinė valanda per savaitę; 

8.5. 0,67, jeigu jiems nenumatyta kontaktinių valandų. 

9. Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareiginės algos 

pastovioji dalis nustatoma pagal 2 priedą, 

10. Mokytojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal 5 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo 

stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą. Mokytojams papildomai tarifikuojamos valandos: 

10.1. už mokinių darbų tikrinimą (už 18 kontaktinių valandų per savaitę); 

10.2. už vadovavimą klasei, grupei (nepriklausomai nuo kontaktinių valandų skaičiaus per savaitę): jeigu 

mokinių skaičius klasėje iki 12, – 2,5–4 valandos; jeigu mokinių skaičius klasėje 12 ir daugiau, – 3–5 valandos. 

10.3. už pasiruošimą pamokoms (už 18 kontaktinių valandų per savaitę) – 4 valandos; 

10.4. už darbų planavimą, renginių organizavimą, ruošimąsi renginiams, metodinę veiklą, brandos darbų, 

projektų rengimą ir dalyvavimą projektų veikloje, už mokyklos veiklos įsivertinimą ir kitus darbus – 0,5–3,5 

valandos (nepriklausomai nuo kontaktinių valandų skaičiaus per savaitę). 

11. Mokytojų tarifikuojamoms valandoms papildomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 

nustatomas pagal 5 priedą. 
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12. Kauno Simono Daukanto progimnazijos darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji 

dalis nustatoma pagal 3 arba 4 priedą, 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. Darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės algos dydžio. 

14. Kauno Simono Daukanto progimnazijos darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo 

sutartyje. 

15. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš naujo pasikeitus darbuotojų pareigybių 

skaičiui, vadovaujamo darbo patirčiai ir (ar) profesinio darbo patirčiai ar nustačius, kad Kauno Simono 

Daukanto progimnazijos vadovo ar jo pavaduotojo pareiginė alga (pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi) 

viršija praėjusio ketvirčio įstaigos darbuotojų 5 vidutinius pareiginių algų (pastoviųjų dalių kartu su 

kintamosiomis dalimis) dydžius. 

16. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, įvertinusi Kauno Simono Daukanto progimnazijos 

vadovo praėjusių kalendorinių metų veiklą: 

16.1. labai gerai, – vadovui vieneriems metams nustato pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį 

kaip 10 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies; 

16.2. gerai, – vadovui vieneriems metams nustato pareiginės algos kintamosios dalies dydį; 

16.3. patenkinamai, – vadovui vienus metus nenustato pareiginės algos kintamosios dalies dydžio; 

16.4. nepatenkinamai, – vadovui vieneriems metams nustato mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientą. 

17. Kauno Simono Daukanto progimnazijos vadovas, gavęs iš tiesioginių vadovų darbuotojų įvertinimą, per 

10 darbo dienų priima sprendimą pritarti (įstaigai turint lėšų) ar nepritarti biudžetinės įstaigos darbuotojo 

tiesioginio vadovo siūlymams dėl pareiginės algos kintamosios dalies nustatymo. 

18. Kauno Simono Daukanto progimnazijos vadovui, jo pavaduotojams ugdymui, mokytojams, specialistams 

ir darbininkams pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma. 

IV SKYRIUS 

PRIEMOKOS, DARBAS POILSIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS, DARBAS NAKTĮ IR 

VIRŠVALANDINIS DARBAS, PREMIJOS 

 

19. Priemokos už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme 

nustatytas funkcijas, neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės, ar už papildomų pareigų ar užduočių, 

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

pastoviosios dalies dydžio. Priemokos dydis ir išmokėjimo galimybės priklauso nuo Kauno Simono Daukanto 

progimnazijos darbo užmokesčiui skirtų asignavimų. 
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20. Priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų pareiginės algos 

pastoviosios dalies dydžio. 

21. Už darbą poilsio arba švenčių dieną mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbo užmokestis arba 

darbuotojo pageidavimu kompensuojama suteikiant darbuotojui per mėnesį kitą poilsio dieną arba tą dieną 

pridedant prie kasmetinių atostogų ir mokant už tas dienas darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. 

22. Už viršvalandinį darbą ir darbą naktį mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio. 

23. 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 Kauno Simono Daukanto progimnazijos darbuotojo praėjusių kalendorinių metų 

veiklą. Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. 

24. Premijos dydis ir išmokėjimo galimybės priklauso nuo Kauno Simono Daukanto progimnazijos darbo 

užmokesčiui skirtų asignavimų. 

V SKYRIUS 

MATERIALINĖ PAŠALPA 

 

25. Kauno Simono Daukanto progimnazijos 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 darbuotojo rašytinis prašymas ir pateikti atitinkamą aplinkybę 

patvirtinantys dokumentai, gali būti skiriama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa iš 

įstaigai skirtų lėšų.  

26. Mirus Kauno Simono Daukanto progimnazijos darbuotojui, jo šeimos nariams, iš įstaigai 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. 

27. Materialinės pašalpos dydis ir išmokėjimo galimybės priklauso nuo Kauno Simono Daukanto 

progimnazijos darbo užmokesčiui skirtų asignavimų. 

 

VI  SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

28. Ginčai dėl darbo užmokesčio sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka. 

29. Darbuotojai, rengiantys darbo užmokesčio apskaičiavimą skirtingoms darbuotojų kategorijoms, yra 

atsakingi ir už atitinkamą duomenų bazės kaupimą, reikiamų dokumentų pildymą, reikiamų ataskaitų pateikimą 

bei dokumentų saugojimą ir perdavimą į archyvą, vadovaujantis nustatyta dokumentų archyvavimo tvarka. 
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30. Šis Aprašas peržiūrimas ir atnaujinamas pasikeitus teisėS aktams, reglamentuojantiems darbuotojų darbo 

apmokėjimą. 

31. Darbuotojai su Aprašu supažindinami elektroninėmis priemonėmis.  

32. Su šiuo Aprašu (jo pakeitimais, papildymais) progimnazijos bendruomenė supažindinama skelbiant  

jį viešai progimnazijos internetinėje svetainėje https://www.daukantas.kaunas.lm.lt/. 

 

______________________________________________ 

https://www.daukantas.kaunas.lm.lt/

