KALEilMU DEPARTAMENTO
PRIE LIETTryOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
MOKYMO CENTRO
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL KALNIUU DEPARTAMENTO PRIE LIETTryOS RESPUBLIKOS
TEISINGUMO MINTSTERTJOS MOKYMO CENTRO DARBUOTOJV, nmnnNCrq
PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKEJIMO TVARI(OS APRASO
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybès
savivaldybiq istaigq darbuotojq
darbo apmokejimo ir komisijq nariq atlygio ui,darbqistatymo 5 straipsnio 2 dalími;
1.T
n u pridedam4 Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos Mokymo centro darbuotojq, dirbanðiq pagal darbo sutartis, darbo
apmokêjimo tvarkos apraS4 (toliau - Tvarkos apra5as).
2. P r í p a ùi s t u netekusiais galios:
2.1. Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Mokymo centro (toliau - Mokymo centras) direktoriaus 2017 m. gruodZio 20 d. isakyme Nr. V-168
premijq skyrimo bei
,,Dé1 priemoþ, materialiniq pa5alpq, vienkartiniq pinigrniq i5moþ
mokejimo tvarkos apra5o patvirtinimo";

virti

ir

2.2. Mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsejo 17 d. isalrym? Nr. V-131 ,,Dê1
Kalêjimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro
darbuotojr¿ darbo uZmokesðio tvarkos apra5o patvirtinimo".

3.Pavedu:
3.1. Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus ra5wedybos inspektorei Daliai
Bei5ienei su Siuo isakymu supaZindinti Mokymo centro darbuotojus;
3.2. Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus informaciniq technologijq sistemq
administratoriui Jauniui Stankeviðiui 5i isakyma paskelbti Mokymo centro intraneto svetaineje.
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PATVIRTINTA
Kalöj imq departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

Mokvmo centro direktoriaus
202í m. sausio
¿.lsakymu Nr. V*

Jt

4a

x¡.r,n¡rlvru DEPARTAMENTO pRrE LTETUVOS RESPUBLTKOS
TEISINGUMO MINISTERIJOS MOI(YMO CENTRO DARBUOTOJU,
DIRBANCIV PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKEJIMO TVARKOS
APRASAS

I SI{YRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
l. Kalejimq

departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo
centro darbuotojq, dirbanõiq pagal darbo sutartis, darbo apmoköjimo tvarkos apra5as (toliau
Tvarkos apra5as) nustato Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministdos
(toliau - Kalejimq departamentas) Mokymo centro (toliau - Mokymo centras, istaiga) darbuotojq,
dirbanðiq pagal darbo sutartis (toliau- darbuotojai), pareigines algos pastoviosios dalies irpareigines
algos kintamosios dalies nustatymo kriterijus, skatinimo, priemoþ, premijq ir materialiniq pa5alpq,
skyrimo ir mokejimo tvarþ.
2. Tvarkos apra5as parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (toliau
Darbo kodeksas), Lietuvos Respublikos valstybes
savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo
apmokejimo ir komisrjq nariq atlygio vi. darb1 istatymu (toliau Darbo apmoköjimo istatymas),
Valstybes ir savivaldybiq istaigr¿ darbuotojq veiklos vertinimo tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos
RespublikosVyriausybës2017 m.balandùio 5 d. nutarimuNr.254 (2020 m. sausio 8 d. nutarimo
Nr. 7 redakcija) ,,Döl Valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq veiklos vertinimo tvarkos apra5o
patvirtinimo" (toliau - Veiklos vertinimo tvarkos apra5as) bei remiantis kitq teisès aktr¿ nuostatomis.
3. Siame Tvarkos apra5e vartojamos s4vokos atitinka Darbo kodekse, Darbo apmokejimo
istatyme ir kituose teises aktuose apibreZtas s4vokas.

-

ir

-

-

II SI(YRIUS
DARBUOTOJU pARErcyBrU S.{RASAS rn pARErcYBrU ApRAs].MAr
4. Mokymo centro darbuotojq pareigybiq s4ra5as (toliau - darbuotojq pareigþiq s4raðas)
rengiamas atsiZvelgiant i Mokymo centre veikianõios Organtzacines-etatines komisijos,
i5nagrinejusios ir ivertinusios Mokymo centro struktüriniq padaliniq vadovq pateiktus pasiülym.us,
protokolus. Si s4ra54 ir Mokymo centro direkforiaus isalqrmo del jo tvirtinimo projektq rengia uZ
personalo administravim4 atsakingas darbuotojas.
5. Darbuotojq pareigybiq s4raðe nurodoma:
5. I . pareigybös pavadinimas;
5.2. pareigybes kodas pagal Lietuvos profesijq klasifikatoriq, pritaikant profesijos
pavadinim4 konkreðiai pareigybei ivardyti, patvirtint4 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijq

minisho;
5.3. pareigybes grupe;
5.4. pareigybes lygis.
6. Mokymo centras priskiriamas

II biudZetiniq

- pareigybiq

skaiðius yra
nuo 51 iki 200 darbuotojq. DidZiausi4 leistin4 pareigybiq skaiðiq nustato Lietuvos Respublikos
teisingumo ministras.
istaigr¿ grupei
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7. Darbuotojq pareigybiq s4ra5e gali büti A (Al ar A2), B ir C lygiq pareigybès,
atsiZvelgiant i bütin4 i5silavinim4 toms pareigoms eiti.
8. Mokymo centre yra Siq grupir¿ pareigybes:
8.1. strukturiniq padaliniq vadovai -pareigybès priskiriamos A1 lygiui;
8.2. specialistai - pareigybes priskiriamos A (Al ar A2) arba B lygiui;
8.3. profesijos mokytojai pareigybes priskiriamos specialisttl A2 lygio pareigybiq
grupei;
8.4. kvalifikuoti darbuotojai - pareigybês priskiriamos C lygiui.
9. Darbuotojq funkcijos nustatomos pareigybiq apraS5rmuose, kuriuos rengia atitinkamr¿
Mokymo centro strukt[riniq padaliniq vadovai, vadovaudamiesi Valstybês ir savivaldybiq istaigr¿
darbuotojq pareigybiq apra5¡rmo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir
darbo ministro ar Mokytojq (iSskyrus henerius) pareigybiq apraðymo metodika, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro (toliau - Svietimo ir mokslo ministras).
10. Mokymo centro direktoriaus isakymq del pareigybiq apra5ymq patvirtinimo projektus
rengia uZ personalo administravim4 atsakingas darbuotoj as.

-

III SI(YRIUS
DARBO UZNNOTC,SðTO SUDEDAMOSIOS DALYS

ll.

-

Darbuotojq darbo uZmokestis atlyginimas uZ darb1, darbuotojo atliekam4 pagal
darbo sutarti.
12. Darbo uZmokesti sudaro:
12.1. pareig¡nè alga (ménesine alga- pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis);
l2.2.pnemokos;
12.3. premijos;
12.4. mokejimas uZ darb4 poilsio ir Svenöiq dienomis, nakties ir vir5valandini darb4 bei
esant nukrypimq nuo normaliq darbo s4lygq.
13. Pareiginös algos pastovioji dalis nustatoma pareigines algos koeficientais. Pareigines
algos koeficiento vienetas yra lygus pareigines algos baziniam dydZiui. Pareigines algos pastovioji
dalis apskaiðiuojama atitinkam4 pareiginès algos koeficient4 dauginant i5 pareigines algos bazinto
dydäo.
14. Konkretus pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas darbo sutartyje

I

|-

i

pagal Tvarkos apra5o priedo
4 lenteles, atsiZvelgiant atitinkamus kriterijus, nustat5rtus
profesijos mokytojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis.
15. Pareigines algos pastoviosios dalies koeficient4 naujai priimamam darbuotojui
Mokymo centro direktorius nustato, atsiåvelgdamas i darbuotojo pra5yme del priemimo i darb4 jo
tiesioginio vadovo iformint4 ra5ytini siülym4, kuris priklauso nuo pareigybes lygio ir darbuotojo
profesinio darbo patirties þastarajam informacij4 apie darbuotojo turim4 darbo staù1 pateikja tù,
personalo administravim4 atsakingas darbuotoj as).

PAREIGINNS AT,CO

S

IV SI(YRIUS
NUSTATYMAS PRO

FES IJO S

MOKYTOJAMS

PIRMASIS SKIRSNIS
PAREIGINNS AT,COS PASTOVIOJI DALIS IR DARBO KRTIVIO SANDARA
(toliau-mokytojas, mokytojai) pareiginês algos pastovioji dalis
nustatoma pagal5io Tvarkos apra5o 1 priedo I lenteleje nurodytus pareigines algos pastoviosios
dalies koefi cientus, atsiZvelgiant i mokytojo :
16.1. pedagoginio darbo stai4;
16. Profesijos mokytojq

aliftkacinç kategorij 4;
veiklos sudètingum4.

| 6.2. ky
I 6.3.

a

17. Pedagoginis darbo staZas apskaiðiuojamas vadovaujantis Pedagoginio darbo staZo
nustatymo tvarka, patvirtinta Svietimo ir mokslo ministro 1996 m.balandùio 26 d. isakymu Nr. 459
,,Del pedagoginio darbo staZo nustatyrno tvarkos".
18. Mokytojq kvalifikacinês kategorijos, atsiZvelgiant i turim4 i5silavinim4 ir turimq
kompetencijq, reikalingq profesinei veiklai, visum4, suteikiamos Svietimo ir mokslo ministro
nustatyta tvarka.
19. Pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai del veiklos sudetingumo
mokytojams didinami:
19.1. 10 procentq -uù. dalyvavim4 procesiniuose veiksmuose Mokymo centro kursantq
mokymo praktikos ir Mokymo centro klausytojq praktinio mokymo pataisos istaigose ar probacijos
tarnyboje metu;
19.2.15 procentq:
19.2.1. uZ dalyvavim4 taktikos pratybose, ar simuliacinèse veiklose, imituojant nuteistqjr¿
elgesi;
19.2.2. uZ bendrojo dêstomo dalyko turinio pritaikymo bausmiq vykdymo sistemos
veiklos specifikai;
19.2.3. uZ mokymo renginius, vykdomus Kalejimq departamentui pavaldZiose istaigose;
19.2.4. ui, darbqtire, vykdant Saudymo pratybas.
20. Jeigu mokytojo veikla atitinka du ir daugiau 19.1
19.2 papunkðiuose nustatytq
kritenjr.l, jo pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 20 procentq.
21. Mokytojq, dirbanðiq pagal patvirtintas mokymo programas, darbo laikas per savaitç
yra 3 6 valandos (kontaktines ir nekontaktinès).
22. Mokytojq darbo kruvi sudaro:
22.7 . kontaktinés valandos ;
22.2. valandos, skiriamos ugdomajai veiklai planuoti, pasiruo5ti pamokomas, mokiniq
mokymosi pasiekimams vertinti (toliau - nekontaktinès valandos);
22.3 . valandos, skiriamos vadovauti klasei;
22.4. valandos, susijusios su profesiniu tobuléjimu;
22.5. v ei1rJa Mokymo centro bendruomenei.
23. Kontaktinès valandos yra skirstomos i:
Z3.l.pamoþ, seminary, pratþr¿vedimas, prane5imq skaitymas ivairiqmokymo renginiq
metu;
23.2. tamybiniq mokymq pataisos pareigunams vykdymas;
23.3. Mokyrno centro kursantq, klausytojq ir darbuotojq bei Kalejimq departamento ir
janpavaldZiq istaigr¿ darbuotojq tiesioginis konsultavimas ùodùiuprofesinês veiklos klausimais;
23 .4. ùirn\ vertinimas fu egzaminavimas (ZodZiu) ;
23.5. tiesioginiq nuotoliniq mokymq vykdymas mokymo proceso metu.
24. Nekontaktinès valandos yra skirstomos i:
24.1. pasirengimas pamokoms, seminarams, pratyboms ir kt. mokymo renginiams;
24.2. mokomosios (vaizdines, garsines)
dalijamosios medZiagos, teminiq planq,
konspektq, uiduoðiq, testq, egzanin1klausimq, skirtq patikrinti pretendentq, kursantq ir klausytojq
Zinias ir mokymq metu pasiekf 1pùarLg4, rengimas;
24.3. motolinio mokymo modulio medZiagos (vaizdinês, garsines, prezentacinös)
rengimas, atnaujinimas ir ikèlimas i virtuali4 mokyrnosi aplink4;
24.4. nuotoliniu büdu vykdomo mokymo proceso pneùíura;
24.5. mtotoliniu büdu vykdomq mokyrno kursq kontroliniq uZduoðiq, testq ir kitokios
mokymosi ir atsiskaitymo medZiagos tikrinimas;
24.6. vadovavimas kursantq ir klausytojq savaranki5kam darbui, su mokymo procesu
susijusiq uZduoðir¿ paskirstymas ir konsultavimas;
24.7. priemoniq, bütinq uZtikrinti tinkam4 mokymo proceso vykdyme (Soviniai,
specialiosios priemones, kompiuterine bei programinê iranga ir kf.), planavimas.
25.Yalandos funkcijoms, susijusiomis su veikla Mokymo centro bendruomenei:

-

ir

4
25.1. bendradarbiavimas su Kalejimq departamentui pavaldZiomis istaigomis ir Mokymo
centro darbuotojais kursantr¿ ugdymo klausimais;
25.2. Mokymo centro administracijos inicijuotos veiklos, skirtos Mokymo centro veiklai
planuoti, organizuoti ;
25.3. bendradarbiavimo veiklos, skirtos Mokymo centro veiklai planuoti, tobulinti,
pozityviam Mokyrno centro mikroklimatui kurti, ugdymo ir Svietimo pagalbos kokybei, Mokymo
centre ugdomq kursantq ir klausytojq saugumui uZtikrinti:
25.3.1. dalyvavimas, vadovavimas darbo grupèms ar komisijoms, jU veiklos
administravimas ar koordinavimas;
25.3.2. dalyvavimas Mokymo centro savivaldos veikloje h ar savivaldos veiklos
administravimas;
25.3.2. Mokymo centro renginiq ar tiksliniq edukaciniq ir pataisos pareiguno profesijos
populiarinimo veiklq orgarrj.zavimas ir dalyvavimas jose;
25.3.3. Mokymo centro informaciniq technologijq diegimo ir taikymo ugdymo procese,
socialiniq tinklq grupir¿ veiklos koordinavimas;
25.4. Mokymo centro ugdymo turinio formavimo veiklos:
25.4.1. bendry dalyko ar ugdyrno srities veiklq koordinavimas ir dalyvavimas jose;
25.4.2. Mokymo centro ugdymo turiniui igyvendinti skirq programq, dalyko kurso ar
dalyko modulio programq rengimas;

I

25.4.3. Mokymo centro projektq, skirtq Mokymo centro ugdymo turiniui kurti ir
igyvendinti, rengimas ir jq igyvendinimas;
25.4.4. dalyvavimas tarptautiniuose, nacionaliniuose fu I ar regioniniuose projektuose ir
(ar)

jq lgyvendinimas;

25.4.5. informaciniq komunikacijos technologijq taikymo ugdymo turinyje, skaitmeninio
ugdymo turininio kurimo veiklq koordinavimas;
25.4.6. edukaciniq erdviq, mokymosi aplinþ, ugdymo priemoniqkurimas irprieZiura;
25.5. konsultavimo ir patirties sklaidos veiklos:
25.5.1 . pedagoginiq darbuotojq didaktinis, dalykinis konsultavimas;
25.5.2. metodines ir praktinès pagalbos teikimas (elektroniniu pa5tu, virtualioje mokyrno
(si) aplinkoje Moodle) Kalèjimq departamentui bei jam pavaldZioms istaigoms profesinès
veiklos klausimais;
25 .5 .2. kvalifikacij o s tobulinimo pro gramq rengimas ;
25.6. mokymo proceso vertinimo, ekspertavimo veiklos:
25.6.I. besimokanðiqjq (kursantq ir klausfojq) mokymosi pasiekimq vertinimas;
25.6.2. Mokymo centro inicijuotq kursantq mokymosi pasiekimq patikrinimq uZduoõiq
rengimas;
25.6.3. mokytojr¿ praktines veiklos ir I ar ugdymo proceso vertinimas;
25.7. kursantq ugdymosi poreikiams tenkinti skirtos edukacinès, ugdomosios veiklos:
25.7 .1. edukaciniq renginiq, konkursq, i5vykq organizavimas ir dalyvavimas juose;
25.7.2. konkursiniq uZduoðiq rengimas ir kursantq darbq vertinimas;
25.7.3. kursantq konsultavimas jiems rengiantis konkursams, varZyboms ir pan.;
25.7.4. kursantq ugdymo karjerai veiklq vykdymas;
25.8. bendradarbiavimo su Mokymo centro partneriais veiklos, apimanöios bendry
proJektq, renginiq orgarizavim4 ir jq igyvendinim4 Mokymo cenke ar uZ jo ribq.
26. Y alandos funkcijoms, susijusiomis su profesiniu tobulejimu:
26.1. dalyvavimas Mokymo centro, kaip besimokanðios bendruomenês, ir tarpinstitucinio
bendradarbiavimo veiklo se :
26.1.1. stebêjimas ir aptarimas ugdomosios veiklos þamoþ);
26.1.2. reflektavimas savo praktinös veiklos;
26.1 .3 . dalinimasis patirtimi dalykinese (metodinese) grupöse;
26.I.4. isivertinimas savo profesines veiklos, kitq pedagoginiq darbuotojq profesinès
veiklos analizes atlikimas:

)
26.2. dalyvavimas neformaliojo suaugusiqjq Svietimo veiklose:
26.2.1 . rengimas neformalaus Svietimo programq;

ar ilgalaikese
projektuose
pan.;
staZuotese,
ir
26.3. bendn¿jr¿ ir specialiqjq kompetencijq savi5vietos büdu gilinimasis;
26.4. mokytojq veikl4 reglamentuoj anöiq dokumentq analizavimas.
27. Mokytojo kontaktiniq ir nekontaktiniq valandq, valandq veikloms bendruomenei ir
profesiniam tobulejimui mokslo metams vienam etatui yra1512 val. per metus:
26.2.2. dalyvavimas seminaruose, konferencijose, trumpalaikese

Programa, ugdymo,

Mokytojams, kuriq darbo
staZas iki 2 metu

Mokytojams, kuriq darbo staZas
2 ir daugiau metq

Mokinir¿ skaiöius klaseje
(erupeje)

Mokiniq skaiðius klasèje
(prupeie)

mokymo sritis, dalykas
ne
daugiau

kaip
Kontaktinös valandos

12-20

11

2l ir
daugiau

mto 672 ikr924 val. per metus

ne
daugiau

kaip l l

12-20

2l ir
daugiau

ntrc 672 iki1032 val. per metus

Nekontaktinès valando s
þasiruo5imas pamokoms)

62 proc.

64 proc.

68 proc.

42proc.

44 proc.

48 proc.

Valandos, skirtos klaser
vadovauti

I52val.

180 val.

210 vaI.

l52val.

180 val.

2l0val.

Valandos veikloms
mokyklos bendruomenei
ir profesiniam tobulej imui

102

-

502val. per metus

28. Mokytojq darbo kruvio sandara tvirtinama Mokymo centro direktoriaus isakymu,
atsiZvelgiant i Specialiqjq kompetencijq ugdymo skyriaus vir5ininko pateikt4 ra5ytinç informacij4,
parengt4 pagal nustatyt4 kontaktiniq ir nekontaktiniq valandq, valandq funkcijoms, susijusioms su
profesiniu tobulêjimu ir veikla Mokymo centro bendruomenei, vykdyti proporcij4 per mokslo metus,
kvalifikacinç kategorij4, mokyrno programas, dalyk4(dalyþ gupg, mokymo moduli), kitus Tvarkos
apra5e nustatytus kriterijus ir atsiZvelgiant i Mokytojq, dirbanðiq pagal bendrojo ugdymo, profesinio
mokymo ir neformaliojo Svietimo programas (i5skynrs ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo
programas), darbo kruvio sandaros nustatymo tvarkos apraS4, patvirtinta Svietimo ir mokslo ministro
2019 m. kovo I d. isakymuNr. V-l86.

ANTRASIS SKIRSNIS
PARE,IGINNS AT,COS KINTAMOJI DALIS
29. Mokytojq pareigines algos kintamoji dalis nenustatoma.

V SI(YRIUS
PAREIGINÉS ¡,T,COS NUSTATYMAS MOI(YMO CENTRO DARBUOTOJAMS
PIRMASIS SKIRSNIS
PARE,IGINNS AT,COS PASTOVIOJI DALIS
30. Mokymo centro darbuotojams pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai
i5destyti Tvarkos apra5o 1 priedo 2,3,ir 4lentelese.
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31. Konkretus pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas pagal Tvarkos
atitinkamoje lenteleje nustatytas koeficientq ribas, atsiZvelgiant i pareigybes lygi,
darbuotojo i5silavinim4 ir profesinio darbo patirti, bei ivertinus Siuos pareigybç ir darbuotojo
asmeninç p atirti apibr ëùianéius kriterij us :
31.1. darbo ar funkcijq, nustatyÍq pareigybès apra55rme, sudetingum4:
31.1.1. protinio darbo sudetingumas (intensyvumas, itampa ir pan.) ar frzinío darbo
sunkumas;
31.1.2. atliekamq uZduoðiq apibrèZtumas (vyrauja pagal standartus apibréZtos uZduotys
ar neapibrèZtos, reikalaujanðios savarankiðkai ie5koti informacijos);
3 1.2. atsakomybes lygi:
31.2.1. veikla susijusi su dokumentq rengimu, i5vadq teikimu, apskaitos tvarkymu ar
kontrole;
31.2.2. biudZeto vykdymu ir finansiniq ataskaitq sudarymas;
3 | .2.3 . veiklos planavimas ar islaptintos dokumentacijos tvarkymas;
31.2.4. atsakomybe uZ materialines vertybes;
3 1 .3. dalykines kompetencijas:
3 1 .3. 1 . funkcijoms atlikti reikalingos specialiosios Zinios;
31.3.2. gebejimas i5manyti ir taikyti teises aktus;
31.4. darbo funkcijrl ivairovç;
3 I .5. savaranki5kumo lygi;
31.6. papildomq igüdZiq ar svarbiq einamoms pareigoms Ziniq turejim4.
32. Darbuotojo pareigybes lygis nustatomas darbuotojq pareigybiq s4ra5e ir numatomas
pareigybes apra5yme.
lygio pareigybems pagal darbo apmokejimo sistemoje nustatytus dydZius
33.
pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 20 procentq. Siuo atveju Darbo
apmokejimo istatymu leidZiamos maksimalios pareigines algos pastoviosios dalies koeficientq ribos
gali büti vir5ijamos.
34. Darbuotojq vadovaujamo ir ar profesinio darbo patirtis skaiðiuojama metais.
Apskaiðiuojant darbo patirti, sumuojami laikotarpiai, kai darbuotojas dirbo analogi5k4 pareigybes
apra5yme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybes darb4 arba vykde funkcijas, analogi5kas
nustatytoms pareigybes apra5yme. Dokumentus, irodanðius dirbt4 tam tikros profesijos ar specialybes
darbq arba vykdytas funkcijas, reikalingus apskaiöiuoti vadovaujamo darbo ir I ar profesinç patirti
(pareigybiq apra5ymq, darbo sutaröiq, darbo knygelès kopijas, paZymas i5 buvusiq darbovieðiq apie
tam tikros profesijos ar specialybes darb4 ar vykdytas darbo funkcijas ir pan.), pateikia darbuotojas.
Darbuotojo pateikti dokumentai saugomi jo asmens byloje. Nepateikusiems irodanöiq dokumentq,
nustatant pareiginès algos pastoviosios dalies koeficient4 vertinama patirtis, igyta Mokymo centre.
35. Jei darbuotojui einant pareigas ivyksta strukttiriniai ar orgarizaciniai pokyðiai,
pasikeiðia darbuotojo profesinio ar vadovaujamo darbo patirtis, kuri4 kontroliuoja uZ personalo
administravim4 atsakingas darbuotojas, darbo kruvis ar kvalifikacija, darbuotdo tiesioginis vadovas
parengia ir pateikia Mokymo centro direktoriui motyvuotq siülym4 del darbuotojui nustatytino
pareigines algos pastoviosios dalies koeficiento dydäio.
apra5o

I priedo

Al

I

ANTRASIS SKIRSNIS
PAREIGINNS ¡.T,COS KINTAMOJI DALIS
36. Pareigines algos kintamosios dalies dydis priklauso nuo darbuotojo praejusiq metq
veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines uZduotis, siektinus rezultatus ir jq ivykdymo
rodiklius, i5skynrs Tvarkos apra5o 41 punkte nurodytu atveju (2 priedas).
37. Darbuotojq praejusiq kalendoriniq metq veikla vertinama vadovaujantis Darbo
apmokejimo istatymu ir Veiklos vertinimo tvarkos apra5u.
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38. Darbuotojo pareigines algos kintamosios dalies dydis, atsiZvelgiant
apra5o 2pnede nurodytas ribas, nustatomas ivertinus:
38.1. darbuotojui nustat¡rtt¿ metiniq uZduoðiq sudetingum4, siektinus

rezultatus ir jq vertinimo rodiklius;

i

Sio Tvarkos

bei pasiektus

hri;

38.2. darbuotojo darbo
38.3. darbuotojo turim4 auk5tesnç profesinç kvalifikacijE, nei nustatyta pareigybei;

38.4. darbuotojo papildomq igudZiq (leidimq, sertifikatq ir pan.) ir svarbiq einamoms
pareigoms Ziniq turejim4;
3 8. 5. darbuotoj o iniciatyvumq $ateikti pasiulymai veiklos tobulinimo klausimais) ;
3 8.6. darbuotojo kvalifikacijos kelim4;
38.7. darbuotojo savaranki5kumq, atliekant uZduotis pagal savo kompetencij4
(sugebejim4 savaranki5kai pasirinkti veiklos metodus) ;
38.8. poreiki atlikti skubius, svarbius ar sudetingus darbus.
39. Vertinimo i5vadoje tiesioginio vadovo pateikti siülymai del pareigines algos
kintamosios dalies dydùiqiforminami Mokymo centro direkforiaus isakymu, kurio projektqrengiati
personalo administravim4 atsakingas darbuotojas.
40. Pareigines algos kintamoji dalis nustatoma iki kito Mokymo centro darbuotojq
kasmetinio vertinimo ir gali siekti iki 40 procentq pareigines algos pastoviosios dalies (iskaitant ir
pareiginös algos pastovrq4dali, padidint4 pagal 5io Tvarkos apra5o 33 punkt4).
41. Pareiginès algos kintamoji dalis gali büti nustatyta darbuotojo priemimo i darb4 metu,
atsiåvelgiant i darbuotojo profesinç kvalifikacij4ir jamkeliamus uÈdavinius, taðiau ne didesnê kaip
20 procentq pareigines algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip iki to darbuotojo kasmetinio veiklos
vertinimo.
42. Perkêlus Mokymo centro darbuotd4 i kitas pareigas, pareigines algos kintamosios
dalies procentinis dydis, nustatytas uZ einamqjq metq veiklos vertinim4, i5lieka iki kito darbuotojo
kasmetinio veiklos vertinimo.

\rI SKYRIUS
PRIEMOKU, PREMIJU IR MATERIALINIU PASALPU SKYRIMAS IR MOMJIMAS
43. Priemokos uZ papildom4 darbo kruvi, kai yra padidejçs darbq mastas, atliekant
pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas nevir5ijant nustatytos darbo laiko trukmes, uZ pavadavim4,
kai ra5tu pavedama laikinai atlikti kito darbuotojo funkcijas ar uZ papildomq pareigq ar uZduoöir¿,
nenustatytq pareigybes apra5yme
suformuluotq raStu, vykdym4 gali siekti iki 30 procentq
pareigines algos pastoviosios dalies dydùio.
44. Priemoþ ir pareiginês algos kintamosios dalies suma negali vir5yti 60 procentq
pareigines algos pastoviosios dalies dydùio.
45. Premijos Mokymo centro darbuotojams gali bäti skiriamos iki nustatytos pareigines
algos pastoviosios dalies dydäío, ne daugiau kaip 2 kartus per metus, Siais atvejais:
45.1. atlikus vienkartines svarbias Mokymo centro veiklai uZduotis;
45.2. ivertinus labai gerai darbuotojo praejusiq kalendoriniq metq veikl4;
a5.3. igijus teisç gauti socialinio draudimo senatves pensij4 ir darbuotojo iniciatyva
nutraukus darbo sutarti.
45. Premija negali bäti skiriama Mokymo centro darbuotojui, per paskutinius 12 menesiq
padariusiam darbo pareigq paZeidim4.
46. Dël priemokos nustatymo ar premijos skyrimo darbuotojo tiesioginis vadovas
parengia motyvuot4 tarnybini prane5im4, nurodydamas uZ kq siuloma nustatyti priemok4 ar skirti
premij4, kokio dydZio, kokiam terminui. Nustatant priemok4 reikia nurodyti esant kokioms
aplinkybems priemokos mokejimas nutraukiamas. Suderintas su Veiklos organizavimo ir turto
valdymo skyriaus patarèju, atsakingu uZ finansinç veikl4, tamþinis prane5imas pateikiamas
Mokymo centro direktoriui.

ir
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47. Direktorius tarnybini prane5im4 perduoda nagrineti Mokymo centro Veiklos
planavimo komisijai (toliau - Komisija), hd, i5nagrinejusi tarnybini prane5im4, siülo Mokymo
centro direkforiui:
47.l.pitafüpateiktam struktürinio padalinio vadovo siülymui del konkretaus priemokos
ar premijos dydi,io;
47.2. pntafü pateiktam struktürinio padalinio vadovo siülymui dèl priemokos skyrimo,
nustatant kitq priemokos ar premijos dydi;
47.3. nepntarti pateiktam strukturinio padalinio vadovo siülymui del priemokos ar
premij os nustatymo skyrimo, nurodant motyvuotas prieZastis.
48. Struktüriniq padaliniq vadovams priemokos ir premijos svarstomos ir nustatomos
Komisijos posedZio metu, atsiZvelgiant i Mokymo centro direkforiaus Zodini nurodym4.
49. Komisijos siülymai lforminami posedZio protokolu, kuris pateikiamas Mokymo
centro direktoriui ne vèliau kaip per 3 darbo dienas po posedZio.
50. Mokymo centro direktorius, susipaZinçs su Komisijos posèdZio protokolu, savo
sprendim4 iformina rezoliucij a Siame protokole.
51. Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus specialistas, atsakingas uZ personalo
administravim4, gavgs Komisijos posêdZio protokol4 su direktoriaus rezoliucija, rengia isakymo
projektq del priemoþ ar premijq skyrimo
52. Priemokamaùinama arba panaikinama, jeigu pablogeja darbuotojo darbo rez;trltatai,
sumaZèja darbo kruvis ar darbuotojas nevykdo tq darbq, del kuriq jam buvo skirta priemoka.
53. Mokymo centro darbuotojas, kuriam buvo mokama priemoka, pasibaigus pavedimo
papildomas
funkcijas laikui, ne vêliau kaip per 5 darbo dienas parengia ataskait4 apie pavestq
atlikti
vykdyti funkcijq atlikim4 ir pateikia j4 Mokymo centro direkforiui, prie5 tai suderinçs su tiesioginiu
strukturinio padalinio vadovu.
54. Mokymo centro darbuotojams, kuriq materialine bükle tapo sunki del jq paðiq ligos,
sutuoktinio, artimqjq giminaiðiq, ligos ar mirties, stichines nelaimès ar turto netekimo, jei direktoriui
yrapateiktas ra5ytinis pra5ymas ir ligos, mirties, stichinç nelaimes, tr.rto netekimo fakt4patvirtinantys
dokumentai, gali buti skiriama iki 5 minimaliqiq menesiniq algr¿ dydZio materialine pa5alpa.
55. Materialinç pa5alp4 Mokymo centro darbuotojams, skiria direktorius i5 Mokymo
centrui skirtq le5q.

\rII

SKYRIUS
MOKYMO CENTRO DARBUOTOJU SKATTNIMAS
56. Mokymo centro darbuotojai gali büti skatinami:

56.1. Mokymo centro direkforiaus padêka ùodäu (pareik5ta susirinkimq, posedZiq,
Svenðiq metu);
56.2. Mokymo centro direktoriaus padeka (isakymas ar padekos ra5tas);
56.3. papildomomis apmokamomis kasmetinemis iki 3 darbo dienq atostogomis, kurios
turi bäti iSnaudojamos per vienerius metus.
57. Darbuotojai gali buti skatinami Siais atvejais:
57.1. uÍ: auk5tus praejusiq metq darbuotojo ir / ar istaigos veiklos rezultatus;
57.2. rrù, darbuotojo indeli, igyvendinant Mokymo centro strateginius ir prioritetinius
tikslus;
57.3. ui. ruo5im4si renginiams, renginiq orgarizavimEir I ar dalyvavim4 renginiuose;
57.4. uí: projektq rengim4 bei dalyvavim4 juos koordinuojant, administruojant ar
!gyvendinant;
57.5. darbuotojq gyvenimo ir darbo Mokymo centro metqjubiliejiniq sukakðiq progomis;
57.6. darbuotojui iðeinant i pensij4, kai darbo staZas Mokymo centre ne maZesnis kaþ 10
metq.

58. Teikim4 Mokymo centro direktoriui del darbuotojo skatinimo teikia strukturinio
padalinio vadovas.
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59. Mokymo centro direktorius, susipaZinçs su teikimu, savo sprendim4 iformina
rezoliucija Siame teikime.
60. Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus specialistas, atsakingas uZ personalo
administravim?, gavçs teikim4 su direktoriaus rezoliucija, rengia isakymo projekt4 del darbuotojo
skatinimo.

\rlil SI(YRIUS
MOTGJTMASAZ,DARB^{ POILSrO rn SVBNðIU DTENOMTS, NAIíITES BEI
VIRSVALANDINI DARBA, BUDEJIMAIR ESANT NUKRYPIMAMS NUO NORMALIU
DARBO SALYGU

ti

61. Darbuotojams
darbqpoilsio ir Svenðiq dienomis, nakties ir vir5valandini darb4 bei
esant nukrypimams nuo normaliq darbo s4lygq mokama Darbo kodekso nustatyta tvarka.

IX SI(YRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
62. Sio Tvarkos apra5o

VI

skyriaus nuostatai taikomi Mokymo centre dirbantiems

pareigunams.

63. Sis Tvarkos apraðas skelbiamas Mokymo centro intraneto svetaineje.
64. Informacija apie darbuotojo darbo uZmokesti teikiama tretiesiems asmenims
tik
skelbiama
teises aktuose numatytais atvejais arba darbuotojui ra5ti5kai sutikus.
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priedas

PAREIGINES ALC,OS PASTOVIO S IO S DALIES KOEFICIENTAI

I lentelé. Profesijos mokytojq pareigines

algos pastoviosios

dalies koeficientai

Baziniais d

Kvalifikacine
kategorija

Mokytoias

ikr2

6,42

Pastoviosios dalies koeficientai
oedasosinio darbo staZas (metais)
nuo
nuo
nuo
nuo
nuo
daugiau daugiau daugiau
daugiau
daugiau
kaip2
kaip 5
kaip 10
kaip 15
kaip 20 iki
iki s
iki 10
il<\20
25
iki ls
Nesuteiktos kvalifikacines kategoriios
6,44

6,5

6,62

6,82

daugiau

kaip25

6,85

6,89

Suteikfos kvalifikacines kategorij os

Mokvtoias
Vyresnysis
mokytoias
Mokytojas
metodininkas
Mokytojas
eksoertas

6,9

6.91

7,06

6-92

6-95

6.97

7.0

7.05

7,08

7,r2

7,4

7,44

7,47

7,54

7,68

7,92

7,96

8,0

8,58

8,72

8,94

8,98

9,02

2
1r lentele. Profesijos mokytojq pareiginès algos
pastoviosios dalies koeficientai nuo 2020-09-01

Baziniais
Pastoviosios dalies koeficientai
pedaeosinio darbo staZas (metais)

Kvalifikacinê
kategorija

iI<rz

nuo
daugiau

kaip2
iki 5

nuo
daugiau
kaip 5

iki

10

nuo
daugiau

nuo
daugiau

kaip 10

kaip

iki ls

15

tki20

lals

nuo
daugiau

kaip20
ikr25

daugiau
kaip 25

Nesuteiktos kvalifikacines kategorijos

Mokytojas

6,91

7r0

6,94

7,13

7,35

7,38

7,42

Suteikfos kvalifikacines kategorijos

Mokytoias
Vyresnysis
mokvtoias
Mokytojas
metodininkas
Mokytojas
eksoertas

7.43

7.44

7 -45

7 -49

7 -51

7.54

7.59

7,6

7,63

7,67

7,97

8,01

8,05

8,12

8,27

8,53

8,57

8,62

9,24

9,39

9,63

9,67

9,71

2 lentele. Struktúriniq padaliniq vadovq pareiginès algos
pastoviosios dalies koefi cientai

Pareigybes lygis

Vadovaujamo
darbo patirtis
(metais)

A

B

profesinio darbo patirtis (metais)

profesinio darbo patirtis (metais)

iki s

nuo
daugiau
kaþ 5 iki

daugiau

kaip l0

iki

5

l0
iki

5

nuo daugiau
kaip 5 iki l0
daugiau

kaip 10

nuo
daugiau
kaip 5 iki

daugiau

kaip 10

10

5,04-10,45

5,18-10,67

5,32-11,75

4,76-9,77

4,97-9,96

5,1 1-10,1 5

5,18-10,51

5,32-10,89

5,46-11,8

4,97-9,96

5,11-10,15

5,24-1.0,35

5,32-10,56

5,46-ll,ll

5,6-12,7

5,11-10,15

5,24-10,35

5,38-10,55

a

J

3 lentele.

A ir B lygio specialistq pareigines algos
pastoviosios dalies koeficientai

dvdZiais
Pastoviosios dalies koeficientai

profesinio darbo patirtis (metais)
Pareigybes lygis
il<r 2

nuo daugiau
kaip 2 iki 5

nuo daugiau kaip
5 iki 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

daugiau

kaþ

10

4 lentelè. Kvalifikuotq darbuotojq pareiginès algos pastoviosios
dalies koeficientai

Baziniais dvdZiais
Pastoviosios dalies koefi cientai

profesinio darbo patirtis (metais)

Pareigybes lygis

C lygis

íkt2

nuo daugiau
kaip 2 iki 5

nuo daugiau kaip
s iki 10

daugiau kaip 10

4,0-5,83

4,03-5,94

4,0ffi,16

4,081,7

Y:iålï

J

:î#ø'ä?'î'ji."

Lidlja#lrinalcjntc
Å bl o'o/' J¿'
y:;x#,åffi:i:î:ì:;:,ï_f"
t{.l.liénë

iîy#"Ëï"

iË';l:9t"tvr, "W#Y;:rr;

Kalejimq departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Mokymo centro darbuotojq, dirbanðiq pagal
darbo sutartis, darbo apmokejimo tvarkos
apraSo

2 priedas

PAREIGINES ALGOS KINTAMOSIOS DALIES NUSTATYMO

KRITERIJAI

Ikiterijai

Kintamosios dalies dvdis

Labai gerai - nustatytq reniltailvertinimo rodikliai yra
tinkamai ir laiku ivykdytr, dauguma iS jq - vir5yti

Gerai

-

nustatytq rcniltafi4 vertinimo rodikliai yra

tinkamai ir laiku irykdytr

Patenkinamai - kai kurie nustatytq rcniltaí4 vertinimo
rodikliai buvo ivykdyti ne laiku ar netinkamai

Nepatenkinamai dauguma nustatytq
vertinimo rodikliq yra neivykdyti

)i

f

' okynrþrþanizavimo skyiaus
I

iyll,;4 za*ftikluiunu

15

-

40 procentq

5-14 procentq
kintamoj i dalis nenustatoma

rezultatq teikiamas siülymas del pastoviosios
dalies maZinimo, neperZengiant pagal
profesinç darbo patirti numatyt4
minimalqj! pareigines algos
pastoviosios dalies koefi cient4.
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