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1.T v i r t i n u pridedam4 Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos Mokymo centro darbuotojq darbo uZmokesðio tvarkos apraS4 (toliau -
Tvarkos apra5as).

2.P r ip ai, I s t u netekusiu galios Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos Mokymo centro (toliau - Mokymo centras) direktoriaus 2017 m. gruodZio
29 d. lsakym4 Nr. V-176 ,,Del Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos Mokymo centro darbuotojq darbo uZmokesöio tvarkos apra5o patvirtinimo".

3. Pavedu:
3.1. Bendrojo skyriaus raStvedybos inspektorei Daliai Bei5ienei su Siuo [sakymu

supaZindinti Mok¡rmo centro darbuotoj us;
3.2. KompetencÜq ugdymo skyriaus profesijos mokytojui Jauniui Stankeviðiui 5!

isakym4paskelbti Mokymo centro intraneto svetaineje.
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PATVIRTINTA
Kalej imq departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Mokymo centro direktoriaus
2018 m. rugsejo fþd. ttuþ^uNr. W-ÅßÅ

KALÉJIMU DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS
TEISINGUMO MINISTERIJOS MOKYMO CENTRO DARBUOTOJU DARBO

uZnnornsðro rvARKos ApRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo
centro darbuotojq darbo uZmokesðio tvarkos apra5as (toliau - Tvarkos apra5as) nustato Kalejimr¿
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau - Kalejimt¿ departamentas)
Mokymo centro (toliau - Mokymo centras, istaiga) profesijos mokytojr¿ ir kitq darbuotojq
dirbanðit¿ pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojai), darbo apmokejimo sistem4- pareigines algos
pastoviosios dalies nustatymo kriterijus, pareiginês algos pastoviosios dalies koeficiento didinimo
kriterijus, pareiginès algos kintamosios dalies mokejimo tvark4 ir s4lygas bei priemokr¿ premijr¿ ir
materialiniq pa5alpr¿ mokejimo tvark4.

2. Tvarkos apra5as parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybes ir
savivaldybiq [staigr¿ darbuotojr¿ darbo apmokèjimo [statymu (toliau - Darbo apmokejimo istatymas),
Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (toliau - Darbo kodeksas), Valstybes ir savivaldybit¿ istaigq
darbuotojq veiklos vertinimo tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2017 m.
balandZio 5 d. nutarimu Nr. 254 ,,Dël Valstybes ir savivaldybir¿ istaigq darbuotojq veiklos
vertinimo tvarkos apra5o patvirtinimo" (toliau - Veiklos vertinimo tvarkos apra5as) bei remiantis
kitq teises akfl¿ nuostatomis.

3. Siame Tvarkos apraËe vartojamos sqvokos atitinka Darbo apmokejimo lstatyme,
Darbo kodekse ir kituose teises aktuose apibrêäas s4vokas.

II SKYRIUS
DARBUOTOJU pARETcyBIU SARAS¡.S rn PAREIGYBIU APRASYMAI

4. Mokymo centro darbuotojq pareigybiq s4ra5as (toliau - darbuotojq pareigybiq
s4ra5as) rengiamas atsiZvelgiant I Mokyme centre veikianöios Orgarrizacines-etatines komisijos,
i5nagrinejusios ir [vertinusios Mokymo centro strukttiriniq padalinir¿ vadovq pateiktus pasiülymus,
siülymq. Si sq-Ía5q ir Mokymo centro direktoriaus [sakymo del jo tvirtinim; projektq rengia uZ
personalo administravim4 atsakingas darbuotoj as.

5. Darbuotojr¿ pareigybiq s4ra5e nurodoma:
5. I . pareigybir¿ pavadinimai;
S.2.parcigybes kodas pagal Lietuvos Respublikos ükio ministro patvirtint4 Lietuvos

profesijq klasifikatoriq pritaikant profesijos pavadinim4konkreðiai pareigybei ivardyti;
5.3. pareigybes grupe;
5.4. pareigybes lygis.
6. Mokymo centras priskiriamas II biudZetiniq [staigr¿ grupei - pareigybir¿ skaiðius yra

nuo 51 iki 200 darbuotojq. DidZiausi4 leistin4 pareigybiq skaiðiq nustato Lietuvos Respublikos
teisingumo ministras.
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7. Darbuotojq pareigybiq s4ra5e gali büti A (41 ar A2), B ir C lygiq pareigybes,
atsiZvelgiant I bätin4 iðsilavinimqtoms pareigoms eiti.

8. Mokymo centre yra 5iq grupir¿ pareigybés:
8.1. struktüriniq padaliniq vadovq pavaduotojai - pareigybes priskiriamos A1 lygiui;
8.2. specialistai - pareigybês priskiriamos A (Al ar A2) arba B lygiui;
8.3. kvalifikuoti darbuotojai - pareigybes priskiriamos C lygiui.
9. Darbuotojq funkcijos nustat¡rtos pareigybir¿ apra5ymuose, kuriuos rengia atitinkamq

Mokymo centro strukttiriniq padaliniq vadovai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos socialinös
apsaugos ir darbo ministro patvirtinta Valstybes ir savivaldybiq [staigr¿ darbuotojq pareigybiq
apra5ymo metodika ar Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro patvirtinta Mokytojq,
(i5skyrus trenerius) pareigybir¿ apraðymo metodika.

10. Mokymo centro direktoriaus [sakymr¿ dél pareigybir¿ apra5ymq patvirtinimo
proj ektus rengia uZ personalo administravim4 atsakingas darbuotoj as.

III SKYRIUS
DARBO UZVTOXNSðTO SUDEDAMOSIOS DALYS

11. Darbuotojq darbo uZmokestis - atlyginimas uZ darb4 darbuotojo atliekamq pagal
darbo sutarti.

12. Darbo uZmokest[ sudaro :

12.1. parcigine alga (menesinö alga- pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis);
I2.2. priemokos;
12.3. premijos;
12.4. mokêjimas uZ darb4 poilsio ir Svenöiq dienomis, nakties ir vir5valandin[ darbq bei

esant nukrypimams nuo normaliq darbo selygq.
13. Pareiginés algos pastovioji dalis nustatoma pareiginös algos koeficientais.

Pareigines algos koeficiento vienetas yra lygus pareiginès algos baziniam dydZiui. Pareigines algos
pastovioji dalis apskaiðiuojama atitinkam4 pareigines algos koeficient4 dauginant i5 pareiginês
algos bazinio dydZio.

14. Konkretus pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas darbo
sutartyje pagal Tvarkos apra5o 1 priedo | - 4 lenteles, atsiZvelgiant I atitinkamus kriterijus,
nustab¡tus profesij os mokytoj ams ir kitiems darbuotoj ams.

15. Pareigines algos pastoviosios dalies koeficient4 naujai priimamam darbuotojui
Mokymo centro direktorius nustato, atsiZvelgdamas i darbuotojo pra5yme del prièmimo i darb4 jo
tiesioginio vadovo iformintq ra5ytin[ siülym4 (pastarajam informacijq apie darbuotojo turim4 darbo
staZ4 pateikia uZ personalo administravim4 atsakingas darbuotoj as).

IV SKYRIUS
PAREIGINNS ¡.T,COS NUSTATYMAS PROFESIJOS MOI(YTOJAMS

PIRMASIS SKIRSNIS
PAREIGINNS ¡,T,COS PASTOVIOJI DALIS IR DARBO KRUVIO SANDARA

16. Profesijos mokytojq (toliau - mokytojas, mok¡ojai) pareiginös algos pastovioji
dalis nustatoma pagal Sio Tvarkos apra5o I priedo I lenteleje nurodytus pareiginês algos
pastoviosios dalies koeficientus, atsiZvelgiant I mokytoj o :

16.1. pedagoginio darbo staùq;
1 6 .2. kv aliftkacinç kate gorij 6
16.3. veiklos sudetingum4.
17. Pedagoginis darbo staZas apskaiðiuojamas vadovaujantis Pedagoginio darbo staZo

nustatymo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos 1996 m.
balandùio 26 d. þakymu Nr. 459.
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18. Mokytojq kvalifikacines kategorijos, atsiZvelgiant i turim4 iðsilavinim4 ir turimq
kompetencijq reikalingr¿ profesinei veiklai, visumq nustatomos ðvietimo ir mokslo ministro l

nustatyta tvarka.
19. Pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai del veiklos sudetingumo .

mok¡ojams didinami:
19.1.5 procentais - uZ turimus pagal dèstomq/-us dalyky'-us savaranki5kai þytus

papildomus kvalifikacijos sertifikatus / paZymejimus;
19.2. I0 procentç:
19.2.1. ui, dalyvavim4 vykdant procesinius veiksmus kursantq ir klausytojr¿ moþmq ir

praktikos pataisos istaigose metu;
19.3. I5 procentq:
19.3.1. ui, dalyvavim4 taktikos-pratybos uZsiemimuose, pamokose ar simuliacinese

veiklose, imituoj ant nuteistqjq elgesi;
19.3.2.uù. bendrojo dèstomo dalyko kontaktines veiklos sudetingum4 pritaikant 

i

dêstomqj[ dalykqbausmiq vykdymo sistemos veiklos specifikai; ,

19.3.3. uZ vykdomus iðvaZiuojamuosius mokymus, renginius, seminarus Kalejimq 1

departamentuipavaldùiose [staigosei '

I9.4. 20 procent4-vi, darbqtire, vykdant Saudymo pratybas.
20. Jeigu mok¡ojo veikla atitinka du ir daugiau 19.1 - 19.4 papunkðiuose nustat¡rh¿ 

,

kriterij% jo pareiginês algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 20
procentq.

21. Mokytojr¿ dirbanðir¿ pagal patvirtintas mokymo programas, darbo laikas per savaitç
yra 3 6 valandos (kontaktines ir nekontaktines).

22. Kontaktines valandos yra skirstomos :

22.1. pamokr¿ seminarq pratybr¿ vedimas, pranesimr¿ skaitymas ivairiq mokymo
renginiqmetu;

22.2. tarnybiniq mokymq pataisos pareigunams vedimas;
22.3.Mokymo centro kursantq klausytojq ir darbuotojq bei Kalejimq departamento ir

jam pavaldZir¿ [staigt¿ darbuotojq tiesioginis konsultavimas profesinês veiklos klausimais;
22.4. äniLvertinimas ir egzaminavimas (íodù:iu) ;
22.5 . tiesioginiq nuotoliniq mokymq vykdymas mokymo proceso metu.
23. Nekontaktinês valandos yra skirstomos i:
23.1. valartdas funkcijoms, susijusioms su kontaktinemis valandomis, vykdyti, t. y.:
23.1.1. pasirengimas pamokoms, seminarams, pratyboms ir kf. mokymo renginiams;
23.1.2. mokymo programq rengimas, mokomosios (vaizdines, garsinés) ir dalijamosios

medZiagos, teminiq plan6 konspektg uZduoõir¿ test6 egzaminq klausimg skirtr¿ patikrinti
pretendentq kursantq ir klausytojq Zinias ir mokymq metu pasiektqpaùangq rengimas;

23.1.3. nuotolinio mokymo modulio medZiagos (vaizdinès, garsinès, prezentacinès)
rengimas, atnaujinimas ir [kélimas i virtuali4 mokymosi aplinkq nuotolinio proceso prieZiüra;
nuotoliniu büdu vykdomq mokymo kursq konholiniq uZduoðir¿ testq ir kitokios mokymosi ir
atsiskaitymo medZiagos tikrinimas;

23.1.4. besimokanðiqjq (kursantq ir klausytojq) mokymosi pasiekimq vertinimas;
23.1.5. vadovavimas kursantq ir klausytojq savaranki5kam darbui, su mokymo procesu

susijusiq uZduoðiq paskirstymas ir konsultavimas;
23.l.6.priemonig bütinr¿ uZtikrinti tinkam4 mokymo proceso vykdym4 (Soviniai,

specialiosios priemones, kompiuterine bei programine iranga ir kt.), planavimas;
23.1.7 . kvalifikacijos tobulinimas;
23.2. valandas funkcijoms, susijusioms su veikla istaigos bendruomenei, vykdyti, t. y.:
23 .2.I . vadovavimas mokymo grupei, kursantq mokymo praktikai;
23.2.2. bendradarbiavimas su pedagoginiais darbuotojais, pataisos istaigomis ir

Mokymo centro partneriais;
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23 .2.3 .pamokq stebej imas, aptarimas;
23.2.3. mokymo priemoniq (ginkluotes, specialiqjq priemoniq ir kt.) apskaitos vykdyrnas;
23.2.4. dalyvavimas Mokymo centro savivaldoje;
23 .2.5 . dalyvavimas populiarinant pataisos parei guno profesij 6
23.2.6. dalyvavimas [sivertinant [staigos veikl4 siekiant mokymo tikslq;
23.2.7 . darbas Mokymo centro direktoriaus sudarytose komisijose, darbo grupöse;
23.2.8. dalyvavimas þyvendinant Mokymo centro metiniame veiklos plane numatSrtas

priemones;
23 .2.9 . dalyvavimas kitoj e ugdomoj oj e veikloj e su besimokanõiaisiais;
23.2.l0.metodines ir praktinès pagalbos teikimas (elektroniniu paðtu, virtualioje

mokymo (-si) aplinkoje Moodle) Kalejimr¿ departamentui bei jam pavaldZioms [staigoms profesinès
veiklos klausimais;

23.2.11. kitq darbq kurie nera apibreZiami kaip kontaktines valandos ir valandos
funkcij oms, susijusioms su kontaktinèmis valandomis, vykdyti, atlikimas.

24. Mokytojo kontaktiniq valandt¿ valandq funkcijoms, susijusioms su kontaktinèmis
valandomis, vykd¡i ir valandq funkcijoms, susijusioms su veikla [staigos bendruomenei, vykd¡i
proporcija ir kiekis per mokslo metus pateikiami lentelèje:

25. Mokytojr¿ darbo kruvio sandara wirtinama Mokymo centro direktoriaus [sakymu,
atsiZvelgiant I Kompetencijq ugdymo skyriaus vir5ininko pateikt4 ra5ytinç informacij4 parengt4
pagal.23 punkte nustat¡rt4 kontaktiniq valandr¿ valandq firnkcijoms, susijusioms su kontaktinemis
valandomis, vykd¡i ir valandr¿ funkcijoms, susijusioms su veikla Mokymo centro bendruomenei,
vykdyti proporcijqper mokslo metus, kvalifikacinç kategorijq mokymo progr¿ùmas, dalyk4 (dalykq
grupç, mokymo modulf, kitus Tvarkos apraSe nustatytus kriterijus ir atsiZvelgiant i
Rekomendacijas dèl mokytojq dirbanðir¿ pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir
neformaliojo Svietimo programas (i5skyrus ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programas),
darbo kruvio sandaros, patvirtintas Lietuvos Respublikos ðvietimo ir mokslo ministro 2018 m.
rugpjüðio 3 d. isakymuNr. V-689.

AI\TRASIS SKIRSNIS
PAREIGINES ALGOS KINTAMOJI DALIS

26. Mokyoj q pareiginès algos kintamoj i dalis nenustatoma.

Pareigybe
Kontaktinès

valandos

Nekontaktinès valandos

I5 viso
valandos funkcijoms,

susijusioms su
kontaktinêmis valandomis.

vvkdvti

valandos funkcijoms,
susijusioms su veikla

[staigos bendruomenei,
vykdyti

Mokytojas

þedagoginis darbo staZas

iki 2 meÍ)
672-924

nuo 60 iki 100proc.
kontaktiniq valandq

skaiöiaus

iki 30 proc. visq
valandq skaiðiaus

T 512

Mokytojas
Vyresnysis mokytojas
Mokytoj as metodininkas
Mok¡ojas ekspertas
(pedagoginis darbo staZas

nuo daugiau kaip2 metu)

672-t 032
nuo 30 iki 50 proc.
kontaktiniq valandq

skaiöiaus

iki 50 proc. visq
valandq skaiðiaus
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V SKYRIUS
PAREIGINES ALGOS NUSTATYMAS KITIEMS MOKYMO CENTRO

DARBUOTOJAMS

PIRMASIS SKIRSNIS
PAREIGINES ALGOS PASTOVIOJI DALIS

27.KitrL Mokymo centro darbuotojq pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai
i5destyti Tvarkos apra5o 1 priedo 2,3,ir 4lentelese.

28. Konkretus pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas pagal
Tvarkos apra5o 1 priedo atitinkamoje lentelèje nustatytas koeficientq ribas, atsiZvelgiant I
pareigybes lygi ir profesinio darbo patirti bei [vertinus Siuos pareigybç ir darbuotojo asmeninç
patirti apibreZianðius kriterijus :

28.1. darbo ar funkcij% nustatytq pareigybes apra5yme, sudetingum4 (protinio darbo
sudétingumas (intensyvumas, [tampa ir pan.) ar fizino darbo sunkumas, atliekamq uZduoðiq
apibreZtumas (vyrauja pagal standartus apibrêZtos uZduotys ar neapibreäos, reikalaujanðios
savaranki5kai ie5koti inforrnacijos), uZduoties [vykdymui butinos specialiosios Zinios);

28.2. atsakomybes lygl (veikla susijusi su dokumentq rengimu, i5vadq teikimu,
apskaitos tvarkymu ar kontrole, biudZeto vykdymu ir finansiniq ataskaitq sudarymu, veiklos
planavimu ar [slaptintos dokumentacijos tvarkymu, atsakomybe uZ materialines vertybes);

28.3. dalykinç kompetencij4 (funkcijoms atlikti reikalingos specialios Zinios, gebejimas
i5manyti ir taikyti teises aktus);

28.4. darbo funkcijq [vairovç;
28.5. papildomq þUdZiq ar svarbir¿ einamoms pareigoms Zinir¿ turejim4.
29. Darbuotojo pareigybes lygis nustatomas darbuotojq pareigybiq sqraðe ir numatomas

pareigybes apra5yme.
30. A1 lygio pareigybems pagal darbo apmokejimo sistemoje nustatytus dydZius

pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 20 procentq. Siuo atveju Darbo
apmokéjimo istatymu leidZiamos maksimalios pareiginês algos pastoviosios dalies koeficientq ribos
gali büti vir5ijamos.

31. Darbuotojq vadovaujamo ir lar profesinio darbo patirtis skaiðiuojama metais.
Apskaiõiuojant darbo patirti sumuojami laikotarpiai, kai darbuotojas dirbo analogi5k4 pareigybês
apra5yme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybes darbq arba vykde funkcijas, analogi5kas
nustat¡rtoms pareigybes apra5¡rme. Dokumentus, irodanðius dirbtq tam tikros profesijos ar
speciaþes darb4arba vykdytas flrnkcijas, reikalingus apskaiðiuojant vadovaujamo darbo / profesinç
patirtl (pareigybiq apra5ymq darbo sutarðiq darbo knygeles kopijas, paZymas i5 buvusiq
darbovieðiq apie tam tikros profesijos ar specialybes darb4 ar vykd¡as darbo funkcijas ir pan.),
pateikia darbuotojas. Darbuotojo pateikti dokumentai saugomi jo asmens byloje. Nepateikusiems
[rodanðir¿ dokumentr¿ nustatant pareiginês algos pastoviosios dalies koeficient4 vertinama patirtis,
þ¡a Mokymo centre.

32. Jei darbuotojui einant pareigas ivyksta struktäriniai ar organizaciniai pokyðiai,
pasikeiðia darbuotojo profesinio darbo patirtis þastar4iq kontroliuoja uZ personalo administravim4
atsakingas darbuotojas), darbo kruvis ar kvalifikacija, darbuotojo tiesioginis vadovas parengia ir
pateikia Mokymo centro direktoriui motyvuot4 siülym4 dél darbuotojui nustatytino pareiginés algos
pastoviosios dalies koeficiento dydZio.

ANTRASIS SKIRSNIS
PAREIGINNS NT,COS KINTAMOJI DALIS

33. Pareigines algos kintamosios dalies nustatymas (2 priedas) priklauso nuo darbuotojo
praejusit¿ metq veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustat5rtas metines uZduotis, siektinus rezultatus
ir jq ivykdymo rodiklius, i5skyrus Tvarkos apra5o 38 punkte nurodytu atveju.
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34. Darbuotojr¿ praêjusiq kalendoriniq metq veikla vertinama vadovaujantis Darbo
apmokejimo [statymu ir Veiklos vertinimo tvarkos apra5u.

35. Darbuotojo pareiginês algos kintamosios dalies dydis nustatomas [vertinus:
35.1. darbuotojui nustat¡rtq metiniq uZduoðiq sudetingum4 siektinus bei pasiektus

rezultatus ir jq vertinimo rodiklius;
35.2. darbuotojo darbo Mri;
35.3. darbuotojo turim4auk5tesnç profesinç kvalifikacijq nei nustatyta pareigybei;
35.4. darbuotojo papildomt¿ þüdZir¿ (leidim% sertifikatr¿ ir pan.) ir svarbiq einamoms

pareigoms Zinir¿ turej im4;
35.5. dalyvavim4darbo grupese, komisijose ar kitoje veikloje;
35.6. darbo sta"Z4 bausmiU vykdymo sistemoje;
3 5. 7. darbuotoj o iniciatyvum4 @ateikti pasiülymai veiklos tobulinimo klausimais) ;
3 5. 8. darbuotojo kvalifikacij os kelimq
35.9. darbuotojo savaranki5kum4 atliekant uZduotis pagal savo kompetencij4

(sugebej im4 savaranki5kai pasirinkti veiklo s metodus) ;
35.10. poreik[ atlikti skubius, svarbius ar sudetingus darbus.
36. Vertinimo i5vadoje tiesioginio vadovo pateikti siülymai dèl pareigines algos

kintamosios dalies ir (ar) premijq dydZiq iforminami Mokymo centro direktoriaus [sakymu, kurio
projektq rengia uù personalo administravim4 atsakingas darbuotoj as.

37 . Pareigines algos kintamoji dalis nustatoma vieniems metams ir gali siekti iki 50
procentq pareigines algos pastoviosios dalies ([skaitant ir pareiginös algos pastovi4j4 dali padidint4
pagalSio Tvarkos apra5o 30 punktÐ.

38. Pareiginês algos kintamoji dalis gali büti nustat¡rta darbuotojo priemimo i darbq
metu, atsiZvelgiant I darbuotojo profesinç kvalifrkacüq ir jam keliamus uZdavinius, taöiau ne
didesnö kaip 20 procentq pareigines algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip vieniems metams.

39. Darbuotojq pareigines algos kintamoji dalis nustatoma Mokymo centro direktoriaus
isakymu, kurio proj ekt4 rengia uZ personalo administravim4 atsakingas darbuotoj as.

VI SKYRIUS
DARBO LAIKO APSKAITA. DARBAS NE VISO DARBO LAIKO S,TLYGOMIS

40. Sutarus su darbuotoju, kad jis dirbs ne visq darbo laikq darbo uZrnokestis mokamas
to darbuotojo proporcingai dirbtam laikui.

41. Darbas ne viso darbo laiko s4lygomis dirbantiems darbuotojams nesukelia ribojimq
nustatant kasmetiniq atostogq trukmç, apskaiöiuojant darbo staù4 skiriant i auk5tesnes pareigas,
tobulinant kvalifikacij6 neapriboja kitq darbuotojo darbo teisit5 palyginti su darbuotojais, kurie
dirba toki pati ar lygiavert[ darb4 viso darbo laiko s4lygomis, atsiZvelgiant I darbo staùau
kvaliflrkacij 4 ar kitas aplinkybes.

42.Darbo laiko apskaita tvarkoma Mokymo centro direkforiaus [sakymu patvirtinta
tvarka nustatytos formos darbo laiko apskaitos Ziniara5ðiuose. MokytojU darbo laiko apskaitos
Ziniara5ðiuose atskirai Zymimos kontaktines valandos, valandos, skirtos pasiruo5ti kontaktinems
valandoms ir valandos, skirtos bendruomenes poreikiams.

43. Darbo laiko apskaitos Ziniara5ðius pildo atitinkamq struktüriniq padaliniq
darbuotojai, kuriems 5i funkcija nustat¡rta jq pareigybiq apra5ymuose.

 4.Uäpildyti ir atsakingq asmenq pasira5yti darbo laiko apskaitos Ziniara5öiai
pateikiami tvirtinti Mokymo centro direktoriui.

45. Patvirtinti darbo laiko apskaitos Ziniara5öiai pateikiami Finansq skyriui iki kito
ménesio 3 dienos.
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VII SKYRIUS
PRIEMOKU IR PREMIJV MOKEJIMAS

46. Priemokos uZ papildom4 darbo krüvi kai yra padidêjçs darbq mastas atliekant
pareigybès apra5yme nustatytas funkcijas nevir5ijant nustatytos darbo laiko trukmès, ar uù
papildomq pareigr¿ ar uZduoðiq, nenustatytq pareigybes apra5yme ir suformuluotq ra5tu, vykdym4
gali siekti iki 30 procentq pareiginès algos pastoviosios dalies dydZio.

47. Priemokq ir pareigines algos kintamosios dalies suma negali vir5yti 60 procentq
pareigines algos pastoviosios dalies dydZio.

48. Sprendimai del priemokq premijq ir materialiniq pa5alpq dydZiq nustatymo bei
skyrimo prièmimo proceduros vykdomos Priemokq materialiniq pa5alpq vienkartiniq piniginiq
i5mokq ir premijq skyrimo bei mokejimo tvarkos apra5o, patvirtinto Mokymo centro direktoriaus
2017 m. gruodZio 20 d. [sakymu Nr. V-168, nustatyta tvarka.

VIII SKYRIUS
MoKÉJIMAS uZ DARB,1 potl,slo m SvnNcIU DIENoMIS, NAKTIES BEI

VIRSVALANDINI DARB4, gubE¡TIuAIR ESANT NUKRYPIMAMS NUO NORMALIU
DARBO SALYGU

49. Darbuotojams ui, darbqpoilsio ir Svenðiq dienomis, nakties ir vir5valandinf darb4
bei esant nukrypimams nuo noÍnaliq darbo sqlygq mokama Darbo kodekso nustatyta tvarka.

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

50. Sis Tvarkos apra5as skelbiamas Mokymo centro intraneto svetaineje.
5l.Informacija apie darbuotojo darbo uZmokest[ teikiama ir skelbiama tik teises

aktuose numatytais atvejais arba darbuotojui ra5ti5kai sutikus.
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Kaléjimq departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Mokymo centro darbuotojr¿ darbo uZmokesðio
tvarkos apraðo
1 priedas

PAREIGINNS AI,COS PASTOVIOSIOS DALIES KOEI'ICIENTAI

1 lentelè. Profesijos mokytojq pareiginês algos pastoviosios

Pastaba. AtsiZvelgiant i Mokymo centro pagrindinç veikl4 - mokymq profesijos mok¡ojams
pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas pagal atitinkam4vir5utinç rib4.

tL'nd rojo skyrþus*qcrlnalo
ìnspcktorê ¡r' 'l )
r.,tita St¿rç{&ul
,Ífü- flg-/¿f

$s

dalies koeficientai

Kvalifikacinè
kategorija

Pastoviosios dalies koefrcientai (pareigines algos baziniais dydZiais)

pedagoginio darbo staZas (metais)

iki2
nuo

daugiau
kaip2
lKl )

nuo
daugiau

kaip 5 iki
10

nuo
daugiau
kaip l0
iki ls

nuo
daugiau
kaip 15

iki 20

nuo
daugiau
kaip20
iki2s

daugiau
kaip 25

Nesuteiktos kvalifikacinés kategorij os

Mokytojas 6,36-6,42 6,42-6,44 6,44-6,5 6,52-6,62 6-62-6.82 6,82-6,95 6,85-6,89

Suteiktos kvalifrkacines kategorij os

Mokytojas 6,89-6,9 6,9-6,97 6,91-6,92 6,92-6,95 6,95-6,97 6,97-7,0 7,0-7,05

Vyresnysis
mokfioias 7,05-7,06 7.06-7.08 7,08-7,12 7,26-7,4 7,4-7,44 7,44-7,47

Mokytojas
metodininkas 7,47-7,54 7,54-7,68 7,78-7,92 7,92-7,96 7,96-9,0

Mokytojas
ekspertas 8,4-8,58 8.58-8.72 8,80-8,94 8,94-8,98 8,98-9,02

fuåå óahaliauskien'è
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2 lentele. Sfiuktüriniq padaliniq vadovq pavaduotojt¿ pareigines
algos pastoviosios dalies koeficientai

3 lentele. A ir B lygio specialistq pareiginès algos pastoviosios

4 lentele. Kvalifikuotq darbuotojt¿ pareiginès algos pastoviosios

I ìt ntt roio .t yriou.spulñalo

^;;;Êçø"4#
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loß_ a_f _ ë

Pastoviosios dalies koeficientai (parei gines al go s baziniais dydZiais)

Vadovaujamo darbo
patirtis (metais)

Pareigybês lygis A1

profesinio darbo patirtis (metais)

iki 5 5-10 daugiau kaip 10

iki s 3,22-8,2 3,31-8,33 3,41-I0,0

5-10 3,31-9,33 3,41-8,49 3,52-10,4

daugiau kaip 10 3,41-9,49 3,52-8,65 3,61-10,9

dalies koeficientai

Pareigybes
lygis

Pastoviosios dalies koeficientai þareigines algos baziniais dydZiais)

profesinio darbo patirtis (metais)

ikr2 nuo daugiau kaip2
iki s

nuo daugiau katp 5

iki 10
daugiau kaip 10

A lygis 3,17-:7,6 3,22-8,5 3,31-9,5 3,41-10,5

B lygis 3,15-7,3 3,19-7,4 3,26J,6 3,32-9,0

dalies koeficientai

Pareigybes lygis

Pastoviosios dalies koeficientai þareiginös algos baziniais dydZiais)

profesinio darbo patirtis (metais)

iki2 nuo daugiau kaip2
iki s

nuo daugiau kaip 5
iki 10

daugiau kaip 10

C lygis 3,12-5,3 3,r4-5,4 3,16-5,6 3,18-7,0
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Kalej imq departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo
Mokymo centro darbuotojq darbo
tuarkos apra5o

2 priedas

PAREIGINES ALGOS KINTAMOSIOS DALIES NUSTATYMO
KRITERIJAI

B !'u (l''ojo -sÞøÉ{t fe"on'l 
n

inspckt9rc ,Á
p,¡nÄïarlúffi

â,01¿- og-ftl

ministerijos
uZmokesðio

o skyriaus sPecialistè

a Sahaliauskier¡è

Kriterijai Kintamosios dalies dvdis

Labai gerai - nustaQrtq rezultatq vertinimo rodikliai
yra tinkamai ir laiku [vykd¡i, dauguma iS j,¿- vir5yti 30 - 50 procentq

Gerai - nustatytq rczultatq vertinimo rodikliai yra
tinkamai ir laiku ivykd¡i

iki 30 procentr¿

Patenkinamai - kai kurie nustatytq rezultatq vertinimo
rodikliai buvo [vykdyti ne laiku ar netinkamai kintamoji dalis nenustatoma

Nepatenkinamai dauguma nustatytq rezultafi4
vertinimo rodikliq yra ne[vykd¡i

teikiamas siülymas dèl pastoviosios
dalies maZinimo
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