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PANEVĖŽIO GAMTOS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ  DARBO APMOKĖJIMO 

SISTEMA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos paskirtis ir taikymas 

1. Panevėžio Gamtos mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema (toliau – sistema)  

nustato darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius, materialinių pašalpų mokėjimo sąlygas, 

pareigybių lygius ir grupes, taip pat kasmetinį veiklos vertinimą. 

2. Sistema parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių  

įstaigų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu (toliau – Įstatymas). 

3. Sistemoje vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme apibrėžtas sąvokas. Sistemoje taip pat  

vartojama sąvoka:  

 Mokykla – biudžetinė įstaiga, kurios pagrindinė veikla yra neformalusis švietimas. 

II SKYRIUS 

MOKYKLOS GRUPĖ IR DARBUOTOJŲ PAREIGYBĖS 

Mokyklos grupė ir pareigybių lygiai 

4. Mokykla priskirta:  

            4.1.  III grupei – kai pareigybių sąraše yra 50 ir mažiau pareigybių. 

5. Darbuotojų pareigybės yra keturių lygių: 

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

5.2. 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, taip pat mokytojų pareigybės;  

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

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

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

įgyta profesinė kvalifikacija; 

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

reikalavimai. 
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6. Darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina mokyklos direktorius pagal Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą Valstybės ir savivaldybių 

darbuotojų pareigybių aprašymo metodiką.  

7. Darbuotojų pareigybės aprašyme turi būti nurodyta: 

7.1.  pareigybės grupė; 

7.2. pareigybės pavadinimas; 

7.3. konkretus pareigybės lygis; 

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

darbo patirtis, profesinė kvalifikacija); 

7.5. pareigybei priskirtos funkcijos; 

7.6. gali būti nurodomas pavaldumas, paskirtis, atsakomybė už pažeidimus, padarytus 

vykdant savo veiklą, už pareigų netinkamą vykdymą ar nevykdymą, už padarytą materialinę 

žalą. 

III SKYRIUS 

DARBO UŽMOKESTIS IR MATERIALINĖS PAŠALPOS 

Darbo užmokestis  

8. Darbuotojų darbo užmokestį sudaro: 

8.1. pareiginė alga (pastovioji ir kintamoji dalys arba tik pastovioji dalis, jeigu šios 

Sistemos nustatyta tvarka kintamoji dalis nenustatyta); 

8.2. priemokos; 

8.3. mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą, 

budėjimą ir darbą, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų; 

8.4. premijos. 

Pareiginės algos pastovioji dalis 

9. Pareiginės algos pastovioji dalis: 

9.1. Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal pareiginės algos koeficientus. 

Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintam 

atitinkamų metų pareiginės algos (atlyginimo) baziniam dydžiui. Pareiginė alga apskaičiuojama 

atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio;  

10. Pavaduotojo ugdymui pareiginės algos nustatymas: 

10.1. pareiginės algos pastovioji dalis darbo apmokėjimo sistemoje nustatoma pagal 1 

priedą, atsižvelgiant į mokykloje ugdomų mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažą ir veiklos 

sudėtingumą; 

             10.2. pareigybių, kurias atliekant darbas laikomas pedagoginiu ir įskaitomas į 

pedagoginio darbo stažą, sąrašą tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras. 
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11. Pavaduotojo ugdymui pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje 

pagal Įstatymo nuostatas ir šią sistemą. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 

nustatomas iš naujo pasikeitus mokinių skaičiui, pedagoginio darbo stažui, veiklos sudėtingumui 

ar nustačius, kad pareiginė alga (pastovioji dalis su kintamąją dalimi) viršija praėjusio ketvirčio 

mokyklos darbuotojų 4 vidutinius pareiginių algų (pastoviųjų dalių kartu su kintamosiomis 

dalimis) dydžius. 

11.1 Pasikeitus darbo patirčiai ar pedagoginio darbo stažui ir atsižvelgiant į sistemos 1 

priede nurodytas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribas nustatomas naujas iki 5 

procentų didesnis už buvusį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas; 

12. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą pagal sistemos 1 priedą numatytus 

koeficientus, atsižvelgdamas į sistemoje nustatytus kriterijus, nustato mokyklos direktorius.   

13. Darbuotojų, kurių pareigybės priskiriamos A2, B ir C lygiui pareiginės algos 

nustatymas: 

13.1. pareiginės algos pastovioji dalis darbo apmokėjimo sistemoje nustatoma pagal 2 ir 

3 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama 

sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytas tam 

tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme 

nustatytos funkcijos; 

13.2. pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje pagal Įstatymo 

nuostatas ir šią sistemą; 

13.3. atsiradus kitiems  nenumatytiems ypač svarbiems mokyklos veiklos kriterijams; 

13.4. pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą pagal darbo apmokėjimo sistemoje 

numatytus kriterijus ir koeficientų dydžius nustato mokyklos direktorius. 

14. Darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės 

algos dydžio. 

14.1. pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje pagal Įstatymo 

nuostatas ir šią sistemą; 

15. A1 lygio pareigybių pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai didinami 

20 procentų  

16. Nustatant pareiginės algos pastoviąją dalią, papildomai įvertinama, ar darbuotojų 

aukšta kvalifikacinė kategorija, nustatyta pagal tam tikrai darbuotojų grupei keliamus 

kvalifikacinius reikalavimus. Šiais atvejais nustatytas pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientas gali būti didinamas iki 100 procentų.  

Pareiginės algos kintamoji dalis 

17. Darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas: 
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17.1. pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių metų 

veiklos vertinimo pagal nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius 

bei gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas; 

17.2. pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą, 

nustatoma iki kito darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo;  

17.3. 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; 

17.4. perkėlus darbuotoją į kitas pareigas mokykloje, pareiginės algos kintamosios dalies 

procentinis dydis išlieka iki kito darbuotojo kasmetinio veiklos vertinimo; 

17.5. konkrečius pareiginės algos kintamosios dalies procentinius dydžius nustato 

mokyklos direktorius, įvertinęs praėjusių metų veiklos vertinimą, nustatant kiek kito darbuotojo 

kasmetinio veiklos vertinimo ir gali siekti iki 40 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies. 

18. Darbininkams pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma. 

Pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:  

1 priedas 

(Baziniais dydžiais) 

Mokinių skaičius 

Pastoviosios dalies koeficientai 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 10 
nuo daugiau kaip 10 

iki 15  
daugiau kaip 15  

iki 500 5,76–10,44 5,97–10,46 6,15–10,48 

501 ir daugiau 7,16–10,5 7,45–10,65 7,66–10,8 

 

A ir B lygio specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai 

2 priedas 

(Baziniais dydžiais) 

Pareigybės lygis 

Pastoviosios dalies koeficientai  

profesinio darbo patirtis (metais) 

iki 2 
nuo daugiau 

kaip 2 iki 5 

nuo daugiau kaip 

5 iki 10 
daugiau kaip 10 

A lygis 4,7–8,36 4,73–9,35 4,8–10,45 5,01–11,55 

B lygis 4,3–8,03 4,35–8,14 4,43–8,36 4,49–8,8 

 

 

C lygio specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai 
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3 priedas 

(Baziniais dydžiais) 

Pareigybės lygis 

Pastoviosios dalies koeficientai  

profesinio darbo patirtis (metais) 

iki 2 
nuo daugiau 

kaip 2 iki 5 

nuo daugiau kaip 

5 iki 10 
daugiau kaip 10 

C lygis 4,0–5,83 4,03–5,94 4,06–6,16 4,08–7,7 

 

Mokytojų  pareiginė alga ir darbo krūvio sandara  

19. Mokytojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šios sistemos 4 priedą, 

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

20. Mokytojų  kvalifikacinės kategorijos, atsižvelgiant į mokytojų išsilavinimą ir jų 

turimų kompetencijų, reikalingų profesinei veiklai, visumą, nustatomos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro nustatyta tvarka. Mokytojams įgijusiems vidurinį išsilavinimą, mokytojams  

baigusiems profesinio mokymo programą, įgijusiems vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, gali 

būti suteikiamos atitinkamai mokytojo, vyresniojo mokytojo kvalifikacinės kategorijos. 

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

1995 metų) išsilavinimą, gali būti suteikiamos atitinkamai mokytojo, vyresniojo mokytojo, 

mokytojo metodininko, mokytojo eksperto kvalifikacinės kategorijos. Mokytojams įgijusiems 

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

ir pedagogo kvalifikaciją, iš karto suteikiama mokytojo kvalifikacinė kategorija.  

21. Pareigybių, kurias atliekant darbas laikomas pedagoginiu ir įskaitomas į pedagoginio 

darbo stažą, sąrašą tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras.  

22. Mokytojų  pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma. 

23. Mokytojų  darbo krūvio sandara (darbo pareigų paskirstymas pagal laiką) pateikiama 

šios sistemos 5 priede. 

Mokytojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

4 priedas 

(Baziniais dydžiais) 

Kvalifikacinė  

kategorija  

Pastoviosios dalies koeficientai  

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 2 

nuo 

daugiau 

kaip 2 

iki 5  

nuo 

daugiau 

kaip 5 

iki 10 

nuo 

daugiau 

kaip 10 

iki 15 

nuo 

daugiau 

kaip 15 

iki 20 

nuo 

daugiau 

kaip 20 iki 

25 

daugiau 

kaip 25 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 6,42 6,44 6,5 6,62 6,82 6,85 6,89 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 6,9 6,91 6,92 6,95 6,97 7,0 7,05 
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Vyresnysis 

mokytojas  
7,06 7,08 7,12 7,4 7,44 7,47 

Mokytojas 

metodininkas   
7,54 7,68 7,92 7,96 8,0 

Mokytojas 

ekspertas   
8,58 8,72 8,94 8,98 9,02 

 

24. Mokytojų darbo laikas per savaitę yra 36 valandos. 

25. Mokytojų darbo laiką sudaro: 

25.1. kontaktinės valandos, skiriamos bendrojo ugdymo srities (dalyko), profesinio 

mokymo, formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms įgyvendinti pagal ugdymo 

(mokymo) planuose numatytas valandas, neformaliojo švietimo programoms (išskyrus 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas) – pagal 

programoje numatytas valandas, ir valandos ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, 

mokinių mokymosi pasiekimams vertinti, vadovauti klasei (grupei);  

25.2. valandos, susijusios su profesiniu tobulėjimu ir su veikla mokyklos bendruomenėje. 

26. Veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašą tvirtina švietimo, mokslo ir sporto 

ministras. Veiklų mokyklos bendruomenėje aprašą tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras.   

27. Mokytojo valandų skaičius per mokslo metus: 

Pareigybė 

Kontaktinės valandos ir 

valandos ugdomajai 

veiklai planuoti, 

pasiruošti pamokoms, 

mokinių mokymosi 

pasiekimams vertinti, 

vadovauti klasei (grupei) 

Valandos, 

susijusios su 

profesiniu 

tobulėjimu ir veikla 

mokyklos 

bendruomenėje 

Iš viso 

Mokytojas (pedagoginis 

darbo stažas iki 2 metų) 

Mokytojas 

Vyresnysis mokytojas 

Mokytojas metodininkas 

Mokytojas ekspertas 

(pedagoginis darbo stažas 

nuo 2 metų) 

1 010–1 410 102–502 1 512 

 

28. Mokytojui per metus skiriama ne daugiau kaip 888 kontaktinės valandos 

privalomiems dalykams pagal bendruosius ugdymo planus, kuriuos tvirtina švietimo, mokslo ir 

sporto ministras, mokyti; šiuo atveju ne mažiau kaip 355 valandos skiriamos ugdomajai veiklai 

planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių mokymosi pasiekimams vertinti; ne mažiau kaip 152 

valandos gali būti skiriamos vadovauti klasei (grupei). 

29. Mokytojui (jeigu jo pedagoginis darbo stažas iki 2 metų) – ne daugiau kaip 924 

kontaktinės valandos. 
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30. Mokytojų darbo laiko grafiko sudarymo bendrąsias nuostatas tvirtina švietimo, 

mokslo ir sporto ministras, suderinęs su socialinės apsaugos ir darbo ministru. 

31. Mokytojo darbo krūvio sandarą pagal dalykus, ugdymo ar mokymo sritis nustato 

mokyklos direktorius pagal nustatytas valandas švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta 

tvarka. 

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

budėjimą ir darbą esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, priemokos 

32. Priemokos: 

32.1. priemokos darbuotojams už papildomą darbo krūvį, kai yra darbų mastas, atliekant  

pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, bet neviršijama nustatyta darbo laiko trukmė, už 

pavadavimą, kai raštu pavedama laikinai atlikti kito darbuotojo funkcijas ar už papildomą 

pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą gali siekti 

30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio; 

            32.2. už laikiną funkcijų atlikimą (ilgalaikės ligos, tikslinių atostogų atvejais ir pan.) 

pavaduojančiam darbuotojui gali būti nustatoma iki 30 procentų jo pareiginės algos pastoviosios 

dalies dydžio priemoka;  

             32.3. priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų 

nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio; 

             32.4. priemokos gali būti skiriamos ir mokamos tik esant biudžetinės įstaigos darbo 

užmokesčiui skirtų lėšų ekonomijai; 

              32.5. konkretų priemokos dydį, nurodant už ką skiria, nustato mokyklos direktorius, 

atsižvelgdamas į darbuotojo prašymą. 

  33. Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą,  

budėjimą ir darbą, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų: 

   33.1. už darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo grafiką, mokamas dvigubas  

darbo užmokestis;  

               33.2. už darbą švenčių dieną mokamas dvigubas darbuotojui darbo užmokestis; 

               33.3. už darbą naktį mokamas pusantro darbuotojui darbo užmokesčio dydžio 

užmokestis; 

               33.4. už viršvalandinį darbą mokamas pusantro darbuotojui darbo užmokesčio dydžio 

užmokestis; 

  Premijos 

               34. Premijos: 

       34.1. Darbuotojams ne daugiau kaip kartą per metus direktoriaus įsakymu gali būti  

skiriamos premijos kiekvienu nurodytu atveju :  



 

 

8 

   34.1.1. atlikus vienkartines įstaigos veiklai ypač svarbias užduotis – iki 100 procentų;  

   34.1.2. labai gerai įvertinus darbuotojo veiklą; 

   34.1.3. įgijus teisę gauti socialinio draudimo senatvės pensiją ir darbuotojo iniciatyva  

nutraukus darbo sutartį – 100 procentų; 

   34.2. premija negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies 

dydžio. 

   34.3. premijos skiriamos neviršijant įstaigai darbo užmokesčio skirtų lėšų;  

   34.4. premija neskiriama, jeigu darbuotojas, per paskutinius 12 mėnesių Darbo kodekso 

nustatyta tvarka yra įspėtas dėl darbo pareigų pažeidimo;  

   34.5. konkretų premijos dydį, nurodydamas už ką skiriama, nustato direktorius, 

suderindamas su mokyklos darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiu asmeniu. 

   Materialinės pašalpos 

   35. Materialinės pašalpos: 

               35.1. Darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, artimųjų 

giminaičių, sutuoktinio, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra pateikti 

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

skiriama iki 3 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa iš mokyklai skirtų lėšų.  

   35.2. mirus  darbuotojui, jo šeimos nariams iš mokyklai skirtų lėšų gali būti išmokama 

iki 3 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa, jeigu pateiktas jo šeimos narių 

rašytinis prašymas ir mirties faktą patvirtinantys dokumentai.  

   35.3. materialinės pašalpos dydį darbuotojams nustato mokyklos direktorius ir skiria iš 

mokyklai skirtų lėšų.  

Darbuotojų kasmetinio (einamųjų metų mėnesio (mėnesių) veiklos vertinimas ir 

skatinimas 

   36. Darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo tikslas – įvertinti darbuotojų, išskyrus 

darbininkus, mokytojus, praėjusių kalendorinių metų veiklą pagal nustatytas metines užduotis, 

siektinus rezultatus, jų vertinimo rodiklius ir gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas 

funkcijas. 

            37. Darbuotojų praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis Vyriausybės 

ar jos įgaliotos institucijos patvirtintu mokyklos darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu.  

38. Kiekvienais metais iki sausio 31 dienos mokyklos direktorius, vadovaudamasis 

Vyriausybės ar 37 punkte nurodyto apraše nustatyta tvarka ir atsižvelgdami į metinio veiklos 

plano priemones, mokyklos direktorius nustato metines užduotis, susijusias su mokyklos metinio 

veiklos plano priemonėmis arba su metinio veiklos plano priemonėmis ir su mokyklos vidaus 

administravimu bei veiklos efektyvumo didinimu, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius.  
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39. Metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius  darbuotojams,  

veiklos vertinimą atlieka tiesioginis jų vadovas.  

40. Darbuotojų praėjusių metų, einamųjų metų mėnesio (mėnesių) veikla gali būti 

įvertinama: 

40.1. labai gerai; 

40.2. gerai; 

40.3. patenkinamai; 

40.4. nepatenkinamai. 

41. Darbuotojų veikla įvertinama kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, jeigu 

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

mokykloje ir tais atvejais, kai  darbuotojui metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo 

rodikliai buvo nustatyti likus mažiau kaip 6 mėnesiams iki kalendorinių metų pabaigos.  

42. Darbuotojų tiesioginis vadovas, kartu su mokyklos darbuotojų atstovavimą 

įgyvendinančiais asmenimis įvertina darbuotojo praėjusių kalendorinių metų – einamųjų metų 

mėnesio (mėnesių) veiklą: 

42.1. labai gerai, teikia vertinimo išvadą mokyklos direktoriui su siūlymu nustatyti iki 

kito  darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne 

mažesnį kaip 15 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, ir gali siūlyti skirti premiją pagal 

darbo apmokėjimo sistemoje nustatytą tvarką ir dydžius;  

42.2. gerai, teikia vertinimo išvadą mokyklos direktoriui su siūlymu nustatyti iki kito 

darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo, pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį 

kaip 5 procentai pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio pagal darbo apmokėjimo sistemoje 

nustatytą tvarką ir dydžius;  

42.3.  patenkinamai, teikia vertinimo išvadą mokyklos direktoriui su siūlymu nenustatyti 

pareiginės algos kintamosios dalies dydžio; 

42.4. nepatenkinamai, teikia vertinimo išvadą mokyklos direktoriui su siūlymu iki kito 

kasmetinio veiklos vertinimo nustatyti mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, 

tačiau ne mažesnį, negu šio įstatymo 1, 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. 
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43. Mokyklos direktorius gavęs iš tiesioginių vadovų darbuotojų įvertinimą, per 10 darbo 

dienų priima motyvuotą sprendimą pritarti arba nepritarti darbuotojo tiesioginio vadovo 

siūlymams dėl šio straipsnio 42 dalyje numatytų nuostatų įgyvendinimo. Šis sprendimas galioja 

iki kito darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo. Priėmus sprendimą pritarti motyvuotam 

siūlymui, šis siūlymas įgyvendinamas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo šioje dalyje nurodyto 

sprendimo priėmimo dienos ir galioja iki kito darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo. 

Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos ar jos įgalioto asmens siūlymas dėl 

mokyklos direktoriaus kasmetinio veiklos vertinimo įgyvendinamas ne vėliau kaip per 2 

mėnesius nuo šio straipsnio 42 dalyje nurodyto sprendimo priėmimo dienos ir galioja iki kito 

mokyklos vadovo kasmetinio veiklos vertinimo. 

44. Darbuotojas priimtus sprendimus dėl jo kasmetinio veiklos vertinimo turi teisę skųsti 

darbo ginčams nagrinėti nustatyta tvarka. 


