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VARĖNOS JADVYGOS ČIURLIONYTĖS MENŲ MOKYKLOS 

DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos (toliau – Mokykla) darbo užmokesčio 

apmokėjimo sistema (toliau – Sistema) reglamentuoja Mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis (toliau – darbuotojų), pareigybių lygius, darbo užmokesčio sandarą, darbo krūvio sandarą, 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus, darbuotojų metinės veiklos vertinimo tvarką, 

nuotolinio darbo tvarką, susitarimą dėl papildomo darbo, komisijos nario atlygį už darbą.  

2. Ši Sistema nereglamentuoja Mokykloje darbuotojų atliekamų darbo funkcijų turinio, 

nenumato darbo funkcijų aprašymo, darbuotojams privalomų kvalifikacinių reikalavimų, kuriuos 

numato darbuotojų pareigybių aprašymai ir/arba darbo sutartys. 

3. Sistema patvirtinama Mokyklos direktoriaus įsakymu, atlikus darbuotojų informavimo 

ir konsultavimo procedūras Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Sistema gali būti 

keičiama, įvykdžius darbuotojų informavimo ir konsultavimo procedūras Lietuvos Respublikos darbo 

kodekso ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir 

komisijų narių atlygo už darbą įstatymo nustatyta tvarka. 

4. Sistemos aprašas skelbiamas viešai Mokyklos internetinėje svetainėje, aprašas yra 

prieinamas visiems darbuotojams susipažinti. 
5. Sistemos nuostatos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 

nuostatomis ir jas įgyvendinančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių 

įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygo už darbą įstatymu, Mokyklos darbo 

tvarkos taisyklėmis, kitais darbuotojų darbo užmokesčio tvarką reglamentuojančiais teisės aktais. 

6. Sistemoje vartojamos sąvokos atitinka Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų 

darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatyme apibrėžtas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ PAREIGYBĖS 

 

7. Mokyklos darbuotojų pareigybės yra keturių lygių: 

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

7.1.1. A1 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis 

išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 

7.1.2. 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, 

mokytojų pareigybės; 

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

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

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

įgyta profesinė kvalifikacija; 

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

reikalavimai. 

 

 

 



 

8. Mokyklos darbuotojų pareigybės skirstomos į šias grupes: 

8.1. biudžetinių įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, 

atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti; 

8.2. struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A arba 

B lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti; 

8.3. specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną 

išsilavinimą toms pareigoms eiti; mokytojų, pareigybės priskiriamos specialistų A2 lygio pareigybių 

grupei; 

8.4. kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui; 

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

9. Mokyklas vadovas tvirtina Mokyklos darbuotojų pareigybių aprašymus, o Mokyklos 

vadovo pareigybės aprašymą tvirtina į pareigas priimanti savininko teises ir pareigas įgyvendinanti 

institucija ar jos įgaliotas asmuo. 

10. Mokytojų pareigybių skaičius Mokykloje nustatomas atsižvelgiant į pagal atitinkamas 

ugdymo programas dirbančių mokytojų kontaktinių valandų skaičių per mokslo metus, klasių 

(grupių) skaičių ir dydį, vidutinį kontaktinių valandų, tenkančių per mokslo metus vienai pareigybei, 

skaičių, kuris nustatomas pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų 

darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo 9 punkte nustatyto mokytojo, turinčio kvalifikacinę kategoriją, 

mažiausio ir didžiausio galimo kontaktinių valandų skaičiaus per mokslo metus aritmetinį vidurkį.  

11. Pareigybių etatų sąrašas, darbo tarybos pirmininko pritarimu, direktoriaus įsakymu  

tvirtinamas rugsėjo 1 dienai ir sausio 1 d., atskiru Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos 

darbo apmokėjimo sistemos priedu. 

  12. Pareigybių etatų sąrašas skelbiamas Mokyklos internetinėje svetainėje 

www.vjcmm.varena.lm.lt 

 

III SKYRIUS 

DARBO UŽMOKESČIO SANDARA 

 

13. Mokyklos darbuotojų darbo užmokestį sudaro: 

13.1. pareiginė alga (mėnesinė alga – pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis); 

13.2. priemokos, mokamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygo už darbą 

įstatymo nustatyta tvarka;  

13.3. mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, 

budėjimą ir esant nukrypimui nuo normalių darbo sąlygų mokamas Lietuvos Respublikos darbo 

kodekso ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir 

komisijų narių atlygo už darbą įstatymo nustatyta tvarka;  

13.4. premijos. Biudžetinių įstaigų darbuotojams ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali 

būti skiriamos premijos, mokamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygo už darbą 

įstatymo nustatyta tvarka;  

13.5. materialinės pašalpos mokamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygo 

už darbą įstatymo nustatyta tvarka;  

13.6. kiti Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyti atvejai. 

14. Mokyklos vadovo darbo apmokėjimo sistemą nustato biudžetinės įstaigos Savininko 

teises ir pareigas įgyvendinanti institucija Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygo 

už darbą įstatymo nustatyta tvarka.  

15. Mokyklos vadovo, jo pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma 

pagal LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už 

darbą įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į mokykloje ugdomų mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažą, 

veiklos sudėtingumą.  

 

 



16. Mokyklos mokytojų, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal LR Valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 

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

17. Koncertmeisterių pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal LR Valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 

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

18. A lygio specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal LR Valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 3 

priedą. A1 lygio pareigybei pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 20 procentų 

pagal darbo apmokėjimo įstatymo 7 straipsnio 6 punktą.  

19. B lygio specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal LR Valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 3 

priedą. 

20. C lygio kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal LR 

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą 

įstatymo 4 priedą. 

21. A, B, C lygių pareigybių darbuotojų darbo užmokestis apskaičiuojamas pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio eurais ir dauginant iš 

Darbuotojui numatyto etato dydžio.  

22. D lygio pareigybės darbuotojo darbo užmokestis apskaičiuojamas etato dydį dauginant 

iš minimaliosios mėnesinės algos dydžio.  

23. Darbo užmokestis nustatomas individualiai kiekvienam darbuotojui Mokyklos ir 

darbuotojo susitarimu darbo sutartyje ir jos pakeitimuose, nustatant darbo užmokestį per mėnesį, jei 

darbo teisės normos nenumato kitų reikalavimų. 

24. Darbo užmokesčio dydis konkrečiam darbuotojui priklauso nuo darbo funkcijos, 

pareigybės, pareigybės lygio, veiklos sudėtingumo, kvalifikacinės kategorijos, darbo stažo, etato 

dalies dydžio, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento, pareiginės algos bazinio dydžio eurais, 

kitų papildomų darbo sąlygų, nurodytų sutarties prieduose. 

25. Mokyklos mokytojų, pagalbos mokytojui, pagalbos mokytojui specialistų, 

koncertmeisterių kvalifikacinės kategorijos nustatomos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta 

tvarka. 

26. Konkrečius pareiginės algos kintamosios dalies dydžius Mokyklos vadovo patvirtintu 

Mokyklos darbuotojų vertinimo veiklos aprašu nustato Mokyklos vadovas, o Mokyklos vadovui, 

įvertinusi jo praėjusių metų veiklą – savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.  

27. D lygio ir pedagoginiams darbuotojams pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma.  

28. Darbo užmokestis darbuotojams mokamas ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį: einamojo 

mėnesio 12 dieną ir paskutinę einamojo mėnesio darbo dieną arba rašytiniu darbuotojo prašymu – 

vieną kartą per mėnesį, paskutinę einamojo mėnesio darbo dieną. 

29. Darbuotojų darbo užmokesčio vidurkių (bruto) pagal turimą darbo krūvį suvestinė 

skelbiama viešai Mokyklos internetinėje svetainėje www.vjcmm.varena.lm.lt. 

 

IV SKYRIUS 

VADOVŲ, VADOVŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI PAREIGINĖS ALGOS 

PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA 

 

30. Mokyklos vadovo, vadovo pavaduotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai 

nustatomi LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių 

atlygio už darbą įstatymo 5 priedu. 
31. Vadovo, vadovo pavaduotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nustatomi 

atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, Mokykloje besimokančių mokinių skaičių einamųjų metų 

spalio 1 dieną. 
32. Vadovo, vadovo pavaduotojo darbo laiko norma per savaitę yra 1 etatas, darbo laiko 

norma 1,0 etatas (40 valandų per savaitę). 
 

 

 



V SKYRIUS 

MOKYTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

IR DARBO KRŪVIO SANDARA 

 

33. Mokytojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nustatomi vadovaujantis LR 

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą 

įstatymo 5 priedu.  

34. Mokytojų darbo laiko norma yra 1 etatas – 36 valandos per savaitę, 1512 metinių 

valandų. Metinės valandos skiriamos į 2 grupes:  

34.1. kontaktinės valandos, skirtos ugdymo programoms įgyvendinti pagal ugdymo plane 

numatytas valandas ir valandos ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošimui pamokoms, mokinių 

mokymosi pasiekimams vertinti; 

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

35. Mokytojų darbo krūvio sandarą reglamentuoja LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 

patvirtintas Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo 

švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) darbo krūvio 

sandaros nustatymo tvarkos aprašas. 

36. Mokytojo, dirbančio pagal neformaliojo švietimo programas, valandų skaičius per 

mokslo metus: 

Pareigybė  Kontaktinės valandos ir 

valandos ugdomajai veiklai 

planuoti, pasiruošti pamokoms, 

mokinių pasiekimams vertinti,  

Valandos, susijusios 

su profesiniu 

tobulėjimu ir veikla 

mokyklos 

bendruomenei 

Iš viso 

Neformaliojo švietimo 

muzikos mokytojas, 

neformaliojo švietimo 

meninio ugdymo (dailės, 

teatro) mokytojas 

 

1010–1410 

 

102–502 

 

 

1512 

 

37. Mokytojams, dirbantiems pagal neformaliojo švietimo programas ir turintiems iki 2 metų 

pedagoginio darbo stažą, skiriama ne daugiau kaip 924 kontaktinės valandos per metus. 

Vadovaujantis LR švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintu Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo 

ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašu, pasiruošimui 

ir pasiekimų vertinimui mokytojams, kurių darbo stažas 2 ir daugiau metų skiriama 40–44 proc. nuo 

kontaktinių valandų, mokytojams, kurių darbo stažas iki 2 metų, skiriama 55–64 proc. nuo 

kontaktinių valandų, priklausomai nuo klasės (grupės) dydžio. 

38. Veikloms mokyklos bendruomenei ir profesiniam tobulėjimui skiriama 102–502 val. per 

metus. Etatui privalomos 102 val. per metus, kitos valandos (iki 400 val. per metus) skiriamos 

atsižvelgiant į patvirtintą veiklų sąrašą ir mokytojo ir Mokyklos vadovo individualiai sulygtas veiklas. 

39. Veiklas mokyklos bendruomenei reglamentuoja LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 

patvirtintas Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo 

švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų 

mokyklos bendruomenei aprašas. 

40. Veiklas, skirtas profesiniam tobulėjimui, reglamentuoja LR švietimo, mokslo ir sporto 

ministro patvirtintas Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir 

neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), 

veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašas.  

41. Nekontaktinio darbo krūvis, nekontaktinio darbo valandoms priskiriamų konkrečių 

veiklų sąrašas naujiems mokslo metams mokytojo ir Mokyklos vadovo derinamas individualiai, 

pasirašytinai (priedas 1). 

42. Mokytojo darbo krūvio sandara, įvertinus Mokyklos poreikius bei finansines galimybes, 

siejant su mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo kriterijais, kiekvienais mokslo metais ir mokslo 

metų eigoje gali keistis. 

 



43. Mokytojų, įgyvendinančių tą pačią programą, darbo krūvis gali keistis dėl skirtingų 

darbo funkcijų, kontaktinio ir nekontaktinio darbo proporcijų, mokytojo kompetencijų, Sistemoje 

aprašytų kriterijų, kitų aplinkybių. 

44. Mokytojų darbo laiko grafiko sudarymo bendrąsias nuostatas tvirtina LR švietimo, 

mokslo ir sporto ministras. 

 

VI SKYRIUS 

KONCERTMEISTERIŲ PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

IR DARBO KRŪVIO SANDARA 

 

45. Koncertmeisterių pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nustatomi 

vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių 

atlygio už darbą įstatymo 5 priedu. 

46. Koncertmeisterio pareigybei skiriama darbo laiko norma yra 1 etatas, per savaitę 28 

valandos, iš jų 24 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 4 valandos – netiesioginiam 

darbui su mokiniais (pasiruošti pamokoms, renginiams ir metodinei veiklai).  

 

VII SKYRIUS 

B, C LYGIO DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES 

KOEFICIENTAI 

 

47. LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų B lygio specialistų pareiginės algos pastoviosios 

dalies koeficientai nustatomi vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 3 priedu, C lygio kvalifikuotų darbuotojų 

pastoviosios dalies koeficientai nustatomi vadovaujantis to paties įstatymo 4 priedu. 

48. Mokykloje dirbančių kvalifikuotų specialistų pareigybių etatų sąrašas skelbiamas 

Mokyklos internetiniame puslapyje www.vjcmm.varena.lm.lt 

 

VIII SKYRIUS 

NUOTOLINIS DARBAS 

 

49. Mokyklos darbuotojai, atsižvelgiant į atliekamo darbo specifiką, priskirtas darbo 

funkcijas ar jų dalį gali atlikti nuotoliniu būdu, vadovaudamiesi Mokyklos direktoriaus patvirtintomis 

Mokyklos nuotolinio darbo tvarkos taisyklėmis. 

 

IX SKYRIUS 

SUSITRARIMAS DĖL PAPILDOMO DARBO 

 

50. Susitarimo dėl papildomo darbo sąlygas reglamentuoja LR darbo kodeksas.  

51. Darbo sutarties šalys susitarimu dėl papildomo darbo, kuris tampa darbo sutarties dalimi, 

gali susitarti dėl darbo sutartyje anksčiau nesulygtos papildomos darbo funkcijos atlikimo. Tokia 

veikla gali būti atliekama laisvu nuo pagrindinės darbo funkcijos atlikimo laiku (susitarimas dėl darbo 

funkcijų jungimo) arba atliekama tuo pačiu metu kaip ir pagrindinė darbo funkcija (susitarimas dėl 

darbo funkcijų gretinimo), arba susitariama dėl projektinio darbo (susitarimas dėl projektinio darbo). 

Susitarimui dėl projektinio darbo mutatis mutandis taikomi Darbo kodekse nustatyti projektinio 

darbo sutarties ypatumai. 

52. Darbo sutarties šalys taip pat turi teisę susitarti dėl pagrindinės darbo funkcijos ir 

papildomos darbo funkcijos sukeitimo tam tikram laikotarpiui ar neterminuotai. 

53. Vykdant susitarimus dėl papildomo darbo, negali būti pažeisti Darbo kodekso ar kitų  

darbo teisės normų nustatyti maksimaliojo darbo ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimai. 

54. Susitarime dėl papildomo darbo turi būti nurodyta, kuriuo metu bus atliekama papildoma  

darbo funkcija, jos apimtis darbo valandomis, darbo užmokestis ar priemoka už papildomą darbą ar 

kita. 

55. Susitarimą dėl papildomo darbo viena darbo sutarties šalis gali nutraukti, įspėjusi raštu 

kitą darbo sutarties šalį prieš penkias darbo dienas. Susitarimas dėl papildomo darbo taip pat 

 



pasibaigia, nutrūkus pagrindinės darbo funkcijos darbo sutarčiai, nebent darbo sutarties šalys susitaria 

kitaip. 

 56. Esant pagrindinės ir papildomos darbo funkcijų konfliktui, darbuotojas pirmenybę turi 

teikti pagrindinei darbo funkcijai, nebent darbdavys nustato kitaip. 

 57. Jeigu atlikdamas susitarime dėl darbo funkcijų jungimo numatytą papildomą darbo 

funkciją darbuotojas dėl to įgyja teisę naudotis Darbo kodekse ar kitose darbo teisės normose 

nustatytomis papildomomis teisėmis ar pareigomis (ilgesniu poilsio laiku, trumpesniu darbo laiku, 

atostogomis ir kita), jos šiam darbuotojui taikomos tik tada, kai atliekama papildoma funkcija, ir tik 

tiek, kiek ji atliekama. 

 

X SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ METINĖS VEIKLOS VERTINIMAS. 

DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES NUSTATYMAS 

 

58. Darbuotojo veiklos vertinimas atliekamas vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių 

įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, LR vyriausybės 

patvirtintu nutarimu dėl valstybės ir savivaldybių įstaigos darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos 

aprašu, Mokyklos direktoriaus patvirtintu Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos darbuotojų 

veiklos vertinimo tvarkos aprašu. Mokyklos vadovo metinės veiklos vertinimas atliekamas Mokyklos 

Steigėjo nustatyta tvarka. 

59. Mokyklos vadovas, kartu su Mokyklos darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiais 

asmenimis (Darbo tarybos atstovais), įvertina darbuotojo veiklą ir teikia jam vertinimo išvadą. 

Darbuotojo praėjusių metų veikla gali būti vertinama: 

59.1. labai gerai – darbuotojas įvykdė visas užduotis ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo 

rodiklius. Darbuotojų atstovas teikia vertinimo išvadą Mokyklos vadovui su siūlymu nustatyti 

vieniems metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 15 procentų pareiginės 

algos pastoviosios dalies, ir gali teikti išvadą su siūlymu skirti premiją;  

59.2. gerai – darbuotojas iš esmės įvykdė užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius. 

Darbuotojų atstovas teikia vertinimo išvadą Mokyklos vadovui su siūlymu nustatyti vieniems metams 

ne mažesnį kaip 5 procentų pareiginės algos kintamosios dalies dydį; 

59.3. patenkinamai – darbuotojas įvykdė dalį užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius. 

Darbuotojų atstovas teikia vertinimo išvadą Mokyklos vadovui su siūlymu vienus metus nenustatyti 

pareiginės algos kintamosios dalies dydžio; 

59.4. nepatenkinamai – darbuotojas neįvykdė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius.  

Darbuotojų atstovas teikia vertinimo išvadą Mokyklos vadovui su siūlymu vieniems metams nustatyti 

mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu tai pareigybei 

nustatytas minimalus koeficientas. Mokyklos vadovo pavaduotojui nustatyti vienetu mažesnį 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą. 

60. Darbuotojo metinis veiklos vertinimo pokalbis ir darbuotojų metinės veiklos vertinimas  

atliekamas kiekvienais metais iki kovo 1 d., jeigu darbuotojo darbo pradžios įstaigoje data ne vėlesnė 

negu spalio 1 d. Atlikus įvertinimą rašomas įsakymas dėl numatytos kintamosios dalies nustatymo 

12 mėnesių. 

61. Darbuotojo, negalinčio dalyvauti vertinimo pokalbyje dėl svarbių priežasčių, veikla gali 

būti vertinama ir jam nedalyvaujant, pagal pateiktą vertinimo išvadą, jei yra darbuotojo rašytinis 

prašymas (išskyrus atvejus, kai veikla tiesioginio vadovo yra įvertinta patenkinamai arba 

nepatenkinamai). Šiuo atveju, Mokyklos vadovas sprendžia, ar tenkinti darbuotojo parašymą atlikti 

jo veiklos vertinimą jam nedalyvaujant ar ne. 

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

nustatyta darbo ginčų nagrinėjimo tvarka. 

63. Suderintos ir direktoriaus bei darbuotojo pasirašytos metinio veiklos vertinimo pokalbio 

formos vienas egzempliorius atiduodamas darbuotojui, kitas saugomas darbuotojo asmens byloje. 

64. Metinės užduotys, susijusios su darbuotojo funkcijomis, siektini rezultatai ir jų vertinimo 

rodikliai darbuotojui nustatomi kiekvienais metais iki kovo 1 d., o darbuotojui, kurio darbo pradžia 

yra ne vėlesnė negu spalio 1 d. – einamaisiais metais per 1 mėnesį nuo darbo įstaigoje pradžios. 

 

 



65. D lygio pareigybės darbuotojams metinės veiklos vertinimas neatliekamas ir pareiginės 

algos kintamoji dalis nenustatoma. 

 

XI SKYRIUS 

KOMISIJOS NARIO ATLYGIS UŽ DARBĄ 

 

66. Komisijos nario atlygio už darbą komisijoje dydis nustatomas Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygo už darbą 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

XII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

67. Laikoma, kad darbuotojai su Sistema supažindinami ją viešai paskelbus Mokyklos 

internetinėje svetainėje.  

 68. Sistema ne rečiau kaip kartą per vienerius metus peržiūrima ir, reikalui esant, ar 

keičiantis darbo apmokėjimo sąlygas reglamentuojantiems teisės aktams, atnaujinama.  

 

 

 

___________________________________ 
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Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos 



darbo apmokėjimo sistemos 

priedas 1 

 

Vardas, pavardė:_________________________________________________________ 

Pareigybė, etato dalis_____________________________________________________ 

Metinis valandų skaičius__________, iš jų: 

1. metinis kontaktinių valandų skaičius per savaitę per metus______. 

2. valandų, skirtų ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių mokymosi 

pasiekimams vertinti, skaičius (40 proc. nuo kontaktinių valandų) skaičius per metus______. 

3. privalomų valandų, skirtų profesiniam tobulėjimui ir mokyklos bendruomenei skaičius 

(102 val. etatui) skaičius per metus______. 

4. individualiai sulygtų valandų, skirtų profesiniam tobulėjimui ir mokyklos 

bendruomenei skaičius per metus______. 

1. Privalomų veiklų, susijusių su kontaktinėmis valandomis, sąrašas:  

1.1. valandos ugdomajai veiklai planuoti: veiklos planų, dėstomo dalyko  

programų, teminių planų, tvarkaraščių, darbo grafikų parengimas; 

1.2.  valandos, skirtos pasiruošti pamokoms: metodinės medžiagos, mokymosi priemonių  

parengimas, ugdomosios aplinkos  pritaikymas. 

1.3.  valandos, skirtos mokinių mokymosi pasiekimams vertinti: atsiskaitymų  

organizavimas, įgyvendinimas, vertinimas; 

1.4. valandos, skirtos dienyno pildymui. 

2. Privalomų veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu ir veikla mokyklos  

bendruomenei, sąrašas: 

2.1. privalomos veiklos mokytojo profesiniam tobulėjimui:  

2.1.1. pamokų ir kitų ugdomųjų veiklų stebėjimas, aptarimas, įsivertinimas, kolegų 

profesinės veiklos analizė;  

2.1.2. dalyvavimas metodinėse ir darbo grupėse ugdomosios veiklos organizavimo ir 

kokybės gerinimo klausimais;  

2.1.3. dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, atsižvelgiant į individualius ir 

mokyklos poreikius; 

2.1.4. bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas savišvietos būdu;  

2.1.5. švietimo, ugdymo, mokytojų veiklą reglamentuojančių dokumentų analizė. 

2.2. privalomos veiklos mokyklos bendruomenei: 

2.2.1. tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas, konsultavimas ir bendradarbiavimas su jais 

dėl mokinių ugdymo(-si) ir mokymosi pažangos ir pasiekimų, mokesčio už mokslą tvarkos, tėvų 

susirinkimų organizavimas; 

2.2.2. bendradarbiavimas su mokyklos darbuotojais mokinių ugdymo klausimais; 

2.2.3. mokyklos administracijos inicijuotos veiklos, skirtos mokyklos veiklai planuoti, 

organizuoti, įgyvendinti. 

3. Veiklų, sulygstamų su mokytoju individualiai, sąrašas (tuščioje grafoje įrašomos 

konkrečios mokyklos vadovo ir darbuotojo sutartos veiklos): 

3.1. bendradarbiavimo veiklos, skirtos mokyklos veiklai planuoti, tobulinti, pozityviam 

mokyklos mikroklimatui kurti, ugdymo ir švietimo pagalbos kokybei, mokykloje ugdomų 

mokinių saugumui užtikrinti: 

3.1.1. dalyvavimas, vadovavimas darbo grupėms ar 

komisijoms, jų veiklos administravimas ar 

koordinavimas 

 

3.1.2. dalyvavimas mokyklos savivaldos veikloje ir/ 

ar savivaldos veiklos administravimas 

 

 

3.1.3. mokyklos renginių ar tikslinių edukacinių 

veiklų organizavimas ir dalyvavimas jose 

 

 



3.1.4 mokyklos informacinių technologijų diegimo ir 

taikymo ugdymo procese, socialinių tinklų 

grupių veiklos koordinavimas 

 

3.2. Mokyklos ugdymo turinio formavimo veiklos: 

3.2.1. bendrų dalyko ar ugdymo srities veiklų 

koordinavimas ir dalyvavimas jose 
 

3.2.2. mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti skirtų 

programų, dalyko kurso ar dalyko modulio 

programų rengimas 

 

3.2.3. mokyklos projektų, skirtų mokyklos ugdymo 

turiniui kurti ir įgyvendinti, rengimas ir jų 

įgyvendinimas 

 

3.2.4. dalyvavimas tarptautiniuose, nacionaliniuose 

ir/ ar regioniniuose projektuose ir (ar) jų 

įgyvendinimas 

 

3.2.5. informacinių komunikacijos technologijų 

taikymo ugdymo turinyje, skaitmeninio 

ugdymo turininio kūrimo veiklų koordinavimas 

 

3.2.6. edukacinių erdvių, mokymosi aplinkų, ugdymo 

priemonių kūrimas ir priežiūra 

 

3.3. Konsultavimo ir patirties sklaidos veiklos: 

3.3.1. pedagoginių darbuotojų didaktinis, dalykinis 

konsultavimas 

 

3.3.2. kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas ir 

įgyvendinimas mokykloje 

 

3.4. Vertinimo, ekspertavimo veiklos: 

3.4.1. brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimų, nacionalinių mokinių 

mokymosi pasiekimų patikrinimų ir kitų 

mokymosi pasiekimų patikrinimų vykdymas ir 

mokinių rezultatų vertinimas 

 

3.4.2. mokyklos inicijuotų mokinių mokymosi 

pasiekimų patikrinimų užduočių rengimas 

 

3.4.3. mokytojų praktinės veiklos ir/ ar ugdymo 

proceso vertinimas 

 

3.5. Mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti skirtos edukacinės, ugdomosios veiklos: 

3.5.1. edukacinių renginių, konkursų, olimpiadų, 

išvykų organizavimas ir dalyvavimas juose 

 

3.5.2 olimpiadų, konkursinių užduočių rengimas ir 

mokinių darbų vertinimas 

 

3.5.3. mokinių konsultavimas jiems rengiantis 

olimpiadoms, konkursams, varžyboms ir pan. 
 

3.5.4. mokinių ugdymo karjerai veiklų vykdymas  

3.6. Bendradarbiavimo su mokyklos partneriais 

veiklos, apimančios bendrų projektų, 

renginių organizavimą ir jų įgyvendinimą 

mokykloje ar už jos ribų 

 

3.7. Kitos veiklos  

 

Darbuotojas: 

 
_______________________________________________________________________________________

                                 

(vardas, pavardė, parašas)                                                                                                                                                                (data) 
 


