
 
 

 

 

 

KUPIŠKIO MOKYKLOS „VARPELIS“ 

 DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL KUPIŠKIO KUPIŠKIO MOKYKLOS „VARPELIS“ 

DIREKTORIAUS 2022 M. RUGPJŪČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-61 ,,DĖL KUPIŠKIO 

MOKYKLOS „VARPELIS“ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2022 m. gruodžio 19 d. Nr. V-87 

Kupiškis 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą 2017-01-17 įstatymo Nr. XIII-198 7 str. 4 d., 10 str. 2 d. ir   

Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 2016 m. rugsėjo 14 

d. Nr. XII-2603, 140 str. 3 d., 130 str., 131 str., 138 str. 1 d., 144 str., 148 str. 1 d., 150 str, 

p a k e i č i u  Kupiškio mokyklos „Varpelis“ darbo apmokėjimo sistemos aprašo, 

patvirtinto Kupiškio mokyklos „Varpelis“ direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymą Nr. V-61 ,,Dėl 

Kupiškio mokyklos „Varpelis“ darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ šiuos punktus: 

1. Papildau Aprašo 1 priedo dėl mokytojų (meninio ugdymo (muzikos)), dirbančių pagal 

bendrojo ugdymo (individualizuotas) programas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai ir darbo 

krūvio sandara punktą ir išdėstau jį taip: 

„3. Meninio (muzikos) ugdymo mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo 

(individualizuotas) programas, darbo laikas per savaitę yra 28 valandos, iš jų 24 valandos skiriamos tiesioginiam 

darbui su mokiniais, 4 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, 

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

2.  Pakeičiu Aprašo 2 priedo dėl mokyklos specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientų ir išdėstau jį taip: 

„1.  

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 5,5–8,4 5,6–9,4 5,7–10,5 5,8–11,6 

B lygis 5,1–8,1 5,2–8,2 5,3–8,4 5,4–8,9 

 

3.  Pakeičiu Aprašo 2 priedo dėl mokyklos kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientų ir išdėstau jį taip: 

„2.  

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 4,7–6,2 4,8–6,3 4,9–6,5 5–7,8 

 

4. Papildau Aprašo II skyrių punktu 6.1 ir išdėstau jį taip: 

„6.1. Biudžetinių įstaigų darbuotojų, išskyrus biudžetinių įstaigų vadovus, jų pavaduotojus, 

administracijos padalinių vadovus ir jų pavaduotojus, mokytojus (išskyrus trenerius), pagalbos mokiniui 

specialistus, kurių darbas laikomas pedagoginiu (toliau – pagalbos mokiniui specialistai), ir darbininkus, 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas darbo apmokėjimo sistemoje nustatomas pagal šio įstatymo 3 ir 

4 priedus, atsižvelgiant į pareigybės lygį, profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, 

kai buvo dirbamas darbas, analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės 

darbui, arba atliekamos funkcijos, analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms, kitus darbo 

apmokėjimo sistemoje nustatytus kriterijus.“ 

5. Pakeičiu Aprašo 26 punktą ir išdėstau jį taip: 

„26. 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, vykdymą gali siekti iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios 

dalies dydžio ir gali būti skiriamos ne ilgiau kaip iki kalendorinių metų pabaigos. Šių priemokų ir pareiginės 

algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies 

dydžio. Šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta priemoka gali siekti iki 20 procentų pareiginės algos 

pastoviosios dalies dydžio ir gali būti skiriama iki darbo, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, 

pabaigos.“ 

6. Papildau Aprašą X skyriumi „Kasmetinių atostogų apmokėjimas“ ir išdėstau jį taip: 

„40. Nepedagoginių darbuotojų kasmetinių minimalių atostogų trukmė – 20 darbo dienų, 

neįskaitant valstybinių švenčių. 

41. Atostogos kaupiamos tik pagal pagrindinį darbą, dėl papildomo darbo gali būti 

suteikiamos pailgintos atostogos, jei dėl tokio darbo įgyjama teisė turėti pailgintas atostogas. Nepanaudotos 

pailgintos atostogos dėl papildomo darbo nekaupiamos. Tačiau, tuo atveju, jeigu pagal pagrindines pareigas 

darbuotojui priklauso 20 darbo dienų kasmetinių atostogų, o pagal susitarimą dėl papildomo darbo – 40 darbo 

dienų atostogų, darbuotojui suteikiamos kasmetinės atostogos ilgesnės trukmės (40 darbo dienų), ir po 20 

darbo dienų darbuotojas turi teisę grįžti į pagrindines pareigas papildomose pareigose tęsiant atostogas dar 20 

darbo dienų. Jeigu darbuotojui pagal pagrindines pareigas priklauso ilgesnės trukmės atostogos, o atliekant 

papildomą funkciją – 20 darbo dienų atostogų, darbuotojui suteikiama ilgesnės trukmės kasmetinės atostogos 

abiem pareigoms vienu metu. 

42. Pedagoginių darbuotojų kasmetinių atostogų trukmė 40 darbo dienų. 

43. Darbo metai, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, prasideda nuo darbuotojo 

darbo pagal darbo sutartį pradžios. 

44. Į darbo metams, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, tenkančių darbo dienų 

skaičių įskaitoma: 

44.1. faktiškai dirbtos darbo dienos ir darbo laikas, kai nedirbamas darbas, bet laikas 

priskiriamas darbo laikui; 

44.2. darbo dienos komandiruotėje; 

 44.3. darbo dienos, kuriomis nedirbta dėl darbuotojo laikinojo nedarbingumo, sergančių 



 
 

šeimos narių slaugymo, nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų, mokymosi atostogų; (Pastaba: vaiko 

priežiūros atostogos į laikotarpį, už kurį suteikiamos kasmetinės atostogos, neįskaičiuojamos); 

44.4. iki dešimt darbo dienų trukmės per metus suteiktos nemokamos atostogos darbuotojo 

prašymu ir su darbdavio sutikimu, taip pat kitos Darbo kodekso 137 straipsnio 1 dalyje nurodyto termino 

suteiktos nemokamos atostogos; 

44.5. kūrybinės atostogos, jeigu dėl to susitariama šalių susitarimu ar tai numatyta darbo teisės 

normose. 

45. Atostogos turi būti suteikiamos bent kartą per darbo metus. 

46. Už pirmuosius darbo metus visos kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos išdirbus bent 

pusę darbo metams tenkančių darbo dienų skaičiaus. Nesuėjus šešiems nepertraukiamojo darbo mėnesiams, 

darbuotojo prašymu kasmetinės atostogos suteikiamos: 

46.1. nėščioms darbuotojoms prieš nėštumo ir gimdymo atostogas arba po jų; 

46.2. tėvams jų vaiko motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu, prieš tėvystės atostogas 

arba po jų; 

46.3. darbovietėje taikomų vasaros atostogų metu; 

46.4. už antruosius ir paskesnius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo 

darbo metų laiku, pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę mokykloje, patvirtintą direktoriaus įsakymu. 

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

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

permokėtus atostoginius. Teisė pasinaudoti visomis ar dalimi kasmetinių atostogų (arba gauti piniginę 

kompensaciją) prarandama praėjus 3 metams nuo kalendorinių metų (ne darbo metų), kuriais buvo įgyta teisė į 

visos trukmės kasmetines atostogas, pabaigos, išskyrus atvejus, kai darbuotojas faktiškai negalėjo jomis 

pasinaudoti. 

48. Atostogos pratęsiamos tiek darbo dienų kiek darbuotojas turėjo laikinojo nedarbingumo 

arba sergančių šeimos narių slaugymo darbo dienų pagal grafiką. Tačiau dėl atostogų pratęsimo turi būti 

suderinta su Mokyklos vadovu. 

49. Darbuotojas gali būti atšauktas iš atostogų, esant tarnybiniam būtinumui ir darbuotojui 

sutikus. Tokiu atveju permokėta atostoginių suma atskaitoma iš mokėtino darbo užmokesčio, o nepanaudotų 

atostogų dienos suteikiamos pagal atskirą darbuotojo prašymą. 

50. Tėvystės atostogos: darbuotojams po vaiko gimimo suteikiamos trisdešimties kalendorinių 

dienų nepertraukiamos trukmės tėvystės atostogos bet kuriuo laikotarpiu nuo vaiko gimimo iki vaikui sukanka 

vieni metai. Jeigu pasinaudota dalimi tėvystės atostogų, kita dalis nebesuteikiama.“ 

7. Papildau Aprašą  XI skyriumi „Darbo užmokestis, esant nukrypimams nuo normalaus darbo 

laiko“ ir išdėstau jį taip: 

„51. Darbuotojų darbo laiko nukrypimai turi būti fiksuojami darbo laiko apskaitos žiniaraštyje. 

52. Vykimas į komandiruotės vietą ir atgal nelaikomas darbo funkcijų atlikimu, todėl negali 

būti kompensuojamas kaip nukrypimas nuo normalaus darbo laiko. Toks laikas kompensuojamas arba pirmą 

darbo dieną po komandiruotės, arba pridedamas prie atostogų. 

53. Darbuotojams už darbą naktį ir viršvalandinį darbą mokamas pusantro darbuotojo darbo 

užmokesčio dydžio užmokestis. Už viršvalandinį darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo (pamainos) 



 
 

grafiką, ar viršvalandinį darbą naktį mokamas dvigubas darbuotojo darbo užmokestis, o už viršvalandinį darbą 

švenčių dieną – dviejų su puse darbuotojo darbo užmokesčio dydžių užmokestis. 

54. Už darbą poilsio arba švenčių dienomis mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbo 

užmokestis arba darbuotojo pageidavimu kompensuojama suteikiant darbuotojui kitą poilsio dieną arba tą 

dieną pridedant prie kasmetinių atostogų.“ 

8.  Papildau Aprašo 35 punktą ir išdėstau jį taip: 

„35.1. Kupiškio r. savivaldybės įstaigų apskaitos tarnyba elektroniniu paštu darbuotojams 

pateikia darbuotojų atsiskaitymo lapelius. Į atsiskaitymo lapelius įrašomos darbuotojams priskaičiuoto darbo 

užmokesčio, išskaičiuotų pajamų ir socialinio draudimo mokesčių bei išmokėtos sumos“. 

9. Papildau Aprašo 35 punktą ir išdėstau jį taip: 

„35.2. Iš priskaičiuoto darbo užmokesčio pagal nustatytus tarifus išskaičiuojama ir sumokama 

gyventojų pajamų mokestis ir socialinio draudimo įmokos; 

35.3. išskaitos iš darbo užmokesčio gali būti daromos tik įstatymo numatytais atvejais, 

remiantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 150 straipsniu ir vykdomaisiais raštais: 

35.3.1. grąžinti perduotoms ir darbuotojo nepanaudotoms pagal paskirtį darbdavio pinigų 

sumoms; 

35.3.2. grąžinti sumoms, permokėtoms dėl skaičiavimo klaidų; 

35.3.3 atlyginti žalai, kurią darbuotojas dėl savo kaltės padarė darbdaviui; 

35.3.4. 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; 

35.3.5. mokykloje, skaičiuojant darbo užmokestį, taikomas mėnesio NPD, o VMI nustatant 

metines gyventojo pajamas taikomas metinis NPD, todėl darbuotojui VMI nurodymu gali būti skiriama 

papildomai sumokėti GPM į biudžetą“. 

10. Pakeičiu „X skyrius. Baigiamosios nuostatos“ ir išdėstau jį taip: 

„XII skyrius. Baigiamosios nuostatos. 

55. Mokyklos darbuotojų darbo užmokesčio dydis tikslinamas kiekvienais metais ir / ar 

pasikeitus teisės aktams.“ 

 

Direktorė                                                                                                                     Daiva Pečiukėnienė 
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Kupiškio mokyklos „Varpelis“ 

Darbo tarybos pirmininkė 

 

Gintarė Butkevičienė 
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(data) 

 


