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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.  Kolektyvinė sutartis yra rašytinis susitarimas tarp Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 

darbuotojų, kuriuos atstovauja Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Elektrėnų 

„Versmės“ gimnazijos profesinės organizacijos pirmininkė Elvyra Kasperavičienė, Elektrėnų 

savivaldybės  „Versmės“ gimnazijos  švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas 

Henrikas Vaišvila ir  Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos, kuriai atstovauja direktorius Egidijus 

Kontrimas (toliau – šalys). 

2.  Sutarties tikslas – nustatyti darbo, profesines, socialines ir ekonomines sąlygas bei 

garantijas, kurios nėra įstatymų, kitų norminių teisės aktų reglamentuotos, tačiau  jiems 

neprieštarauja ir gerina darbuotojų padėties, darbo apmokėjimo, socialines bei ekonomines sąlygas. 

3.  Sutarties dalykas – darbo organizavimo, darbo apmokėjimo, darbo sąlygų, darbo saugos, 

darbo ir poilsio laiko bei kitų socialinių ir ekonominių sąlygų nustatymas. 

4.  Kolektyvinės sutarties priedas – dokumentas, detalizuojantis Kolektyvinės sutarties 

nuostatas ir esantis Kolektyvinės sutarties sudėtinė dalis. 

5.  Sutarties sąvokos: 

5.1.  Darbdavys – Elektrėnų „Versmės“ gimnazija; 

5.2.  Darbuotojas – fizinis asmuo, dirbantis pagal darbo sutartį gimnazijoje; 

5.3.  Darbuotojų atstovai – Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Elektrėnų 

„Versmės“ gimnazijos profesinė organizacija, Elektrėnų savivaldybės „Versmės“ gimnazijos  

švietimo darbuotojų profesinė sąjunga; 

5.4.  Konsultavimas – apsikeitimas informacija ir diskusijos, siekiant priimti bendrą sprendimą. 

Tuo tikslu darbdavys prieš priimdamas sprendimą, galintį turėti įtakos darbo organizavimui 

gimnazijoje ir darbuotojų teisinei padėčiai, iš anksto raštu kreipiasi į profesines organizacijas ir 

pateikia savo sprendimo(ų) priėmimo motyvus ir su tuo susijusią būtiną informaciją. Šis terminas 

turi būti ne trumpesnis kaip dvidešimt kalendorinių dienų. Esant būtinybei, profesinės organizacijos 

gali paprašyti papildomos informacijos; 

5.5.  Derinimas – sprendimo priėmimas su kitos šalies sutikimu; 

5.6.  Informavimas – išankstinis informacijos pateikimas apie sprendimus, kurie bus ateityje 

priimami. Darbdavys turi pateikti duomenis, kurie užtikrina lygiavertes derybas dėl Kolektyvinės 

sutarties. Darbdavys ir Šalys turi sistemingai keistis turima informacija, aiškinti Darbuotojams 

teisės aktus, įstatymus, ir gimnazijos darbą reglamentuojančius dokumentus. 

6. Kolektyvinėje sutartyje vartojami trumpiniai.  

6.1. LR DK – Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas. 

6.1.1. BMA – pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis. 
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6.1.2. MMA – minimalioji mėnesinė alga. 

II.  DARBO SUTARČIŲ SUDARYMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

7.  Darbo sutarties sudarymą, pakeitimą ir nutraukimo tvarką reglamentuoja LR DK, ši 

Kolektyvinė sutartis, kiti teisės aktai.  

8.  Darbo sutartis – Darbuotojo ir Darbdavio susitarimas, pagal kurį Darbuotojas įsipareigoja 

būdamas pavaldus Darbdaviui jo naudai atlikti darbo funkciją, o Darbdavys įsipareigoja už tai 

mokėti darbo užmokestį. Pavaldumas reiškia darbo funkcijos atlikimą, kai Darbdavys turi teisę 

kontroliuoti ar vadovauti tiek visam procesui, tiek ir jo daliai, o Darbuotojas paklūsta Darbdavio 

nurodymams ar gimnazijoje galiojančiai tvarkai. 

9.  Priimant į darbą su Darbuotoju dviem egzemplioriais sudaroma rašytinė darbo sutartis pagal 

pavyzdinę formą, kurią pasirašo Darbdavys ar jo įgaliotas asmuo ir Darbuotojas (Vienas sutarties 

egzempliorius – Darbdaviui, kitas – Darbuotojui). 

10.  Kiekvienoje darbo sutartyje turi būti susitarta dėl darbo funkcijos, darbo apmokėjimo. Iki 

darbo pradžios darbdavys privalo supažindinti priimamą dirbti darbuotoją su jo būsimomis darbo 

sąlygomis, gimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis, Kolektyvine sutartimi, kitomis gimnazijoje 

galiojančiomis tvarkomis, reglamentuojančiomis Darbuotojo darbą, Darbuotojo saugos ir sveikatos 

reikalavimais pasirašytinai. Darbuotojui įteikiamos atitinkamų dokumentų ir / ar jų pakeitimų ir / ar 

papildymų kopijos. Gali būti pateikiamos atitinkamų dokumentų elektroniniai variantai. 

11.  Siekiant patikrinti, ar Darbuotojas tinka sulygtam darbui, taip pat ar sulygtas darbas tinka 

Darbuotojui, sudarydamos darbo sutartį darbo sutarties šalys gali sulygti dėl ne ilgesnio negu trys 

mėnesiai išbandymo termino (neskaitant laiko, kai Darbuotojas nebuvo darbe dėl laikinojo 

nedarbingumo, atostogų ar kitų svarbių priežasčių). 

12.  Darbo sutarties šalys gali per išbandymo terminą nutraukti darbo sutartį, apie tai raštu 

įspėjusios viena kitą prieš 3 darbo dienas. 

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

gali susitarti dėl darbo sutartyje anksčiau nesulygtos papildomos darbo funkcijos 

atlikimo.Susitarime dėl papildomo darbo turi būti nurodyta jo apimtis darbo valandomis, darbo 

užmokestis. Darbo sutartis gali būti keičiama ir papildoma tik raštiškai.  

14.  Mokytojai į laisvą mokytojo pareigybę priimami atrankos būdu vadovaujantis  Mokytojų 

priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. V-1680). Kiti darbuotojai – LR DK nustatyta tvarka. 
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15.  Pokalbyje su pretendentais į laisvą mokytojo pareigybę turi teisę dalyvauti gimnazijoje 

veikiančių profesinių sąjungų atstovai stebėtojų teisėmis. Gimnazijoje veikiančių profesinių sąjungų 

pirmininkai informuojami apie atrankos į laisvą mokytojo pareigybę vykdymo laiką ir vietą. 

16.  Jeigu yra laisva darbo vieta, į kurią bus priimama dirbti pagal neterminuotą darbo sutartį, 

Darbdavys turi pasiūlyti užimti šią laisvą darbo vietą tokį patį ar panašų darbą dirbančiam ir 

nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkančiam Darbuotojui, kuris dirba pagal terminuotą 

darbo sutartį. Jeigu tokių darbuotojų yra keletas, pasiūlymas turi būti pateiktas tam darbuotojui, 

kurio darbo santykiai su darbdaviu trunka ilgiausiai. Apie laisvas darbo vietas, į kurias bus priimta 

dirbti pagal neterminuotą darbo sutartį, gimnazijos Darbuotojai informuojami elektroninėje erdvėje: 

gimnazijos svetainėje ir Tamo siunčiant informaciją kiekvienam Mokytojui. 

17.  Darbdavys negali priimti naujų Darbuotojų, jeigu atitinkamas pareigas atliekantiems 

esamiems Darbuotojams nesudaromas ne mažesnis nei 1 pareigybės dydžio krūvis. Priimdamas į 

darbą naujus darbuotojus esamiems darbuotojams dirbant ne visu darbo krūviu darbdavys apie tai 

turi informuoti gimnazijoje veikiančias profesines organizacijas. 

18.  Nesant objektyvaus būtinumo priimti Darbuotoją į darbą pagal terminuotą darbo sutartį, 

Darbdavys su Darbuotoju sudaro neterminuotą darbo sutartį, nebent terminuotos darbo sutarties 

sudarymo raštu prašo pats Darbuotojas. 

19.  Darbdavys ne rečiau kaip kartą per metus, pareikalavus gimnazijoje veikiančioms 

profesinėms organizacijoms, pateikia informaciją apie terminuotų darbo sutarčių būklę gimnazijoje 

(darbuotojų, dirbančių pagal terminuotas sutartis, skaičių, užimamas pareigybes ir darbo 

užmokesčio vidurkį pagal profesijų grupes ir lytį, jeigu profesijos grupėje yra daugiau negu 2 

darbuotojai). 

20.  Gimnazijos Darbuotojai atleidžiami iš pareigų LR DK nustatyta tvarka. 

21.  Bet kuri darbo sutarties šalis gali pasiūlyti kitai darbo sutarties šaliai nutraukti darbo sutartį. 

22.  Pasiūlymas nutraukti darbo sutartį turi būti pareikštas raštu. Jame nurodomos darbo 

sutarties nutraukimo sąlygos (nutraukimo data, išmokamos išeitinės išmokos dydis, nepanaudotų 

atostogų suteikimo tvarka arba kompensacija už jas atsiskaitymo tvarka). 

22.1.  Nutraukiant darbo sutartį Darbdavio iniciatyva be Darbuotojo kaltės (LR DK 57 str.) 

Darbdavys išmoka Darbuotojui dviejų jo vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką, o 

jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienerius metus, – pusę jo vidutinio darbo užmokesčio 

dydžio išeitinę išmoką. Nutraukiant darbo sutartį šiuo pagrindu, LR DK 57 str. 7 d. numatyti 

įspėjimo terminai ilginami vienu mėnesiu. 

22.2.  Nutraukiant darbo sutartį Darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių (LR DK 56 str.) 

Darbdavys išmoka darbuotojui dviejų jo vidutinio darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką, o jeigu 
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darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienerius metus, – vieno jo vidutinio darbo užmokesčio 

dydžio išeitinę išmoką.  

23.  Jei perteklinę darbo funkciją atlieka keletas Darbuotojų, o atleidžiama tik dalis iš jų, 

atleidžiamų Darbuotojų atrankos kriterijus patvirtina Darbdavys, suderinęs su gimnazijoje 

veikiančiomis profsąjungomis. Tokiu atveju atranką vykdo ir pasiūlymus dėl Darbuotojų atleidimo 

teikia Darbdavio sudaryta komisija, į kurią įtraukiama bent po vieną iš veikiančių profesinių 

sąjungų narių. Pirmenybės teisę būti paliktiems dirbti taikoma šiems Darbuotojams visų kitų tos 

pačios specialybės darbuotojų atžvilgiu: 

23.1.  kurie buvo sužaloti arba susirgo profesine liga; 

23.2.  kurie augina vaikų iki 16 metų ir kiti šeimos nariai neturi pastovaus pajamų šaltinio; 

23.3.  kurie augina tris ir daugiau vaikus (įvaikius) iki 14 metų arba vieni augina vaikus (įvaikius) 

iki 14 metų ar neįgalų vaiką iki 18 metų; 

23.4.  vieni prižiūri kitus šeimos narius, kuriems nustatytas mažesnis negu 55 procentų 

darbingumo lygis; 

23.5.  vieni prižiūri šeimos narius, sukakusius senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas didelių 

ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis; 

23.6.  kurie turi aukštesnę kvalifikacinę kategoriją; 

23.7.  pedagogai, kurie prieš mažiau nei 3 metus baigė aukštąją universitetinę mokyklą; 

23.8.  Darbuotojai, turintys didesnį darbo stažą gimnazijoje, išskyrus tuos, kurie įgijo teisę į visą 

senatvės pensiją arba ją gaunančius; 

23.9.  pedagogai, kurių mokiniai per paskutinius 3 metus yra buvę respublikos ar tarptautinių 

konkursų, olimpiadų, varžybų prizininkai, laureatai; 

23.10.  kuriems Darbovietė yra pagrindinė arba vienintelė darbo vieta; 

23.11.  kurie yra išrinkti į Darbuotojų atstovų, veikiančių Darbdavio lygmeniu, valdymo organų 

narius. 

24.  Darbdavys prieš atleisdamas profesinės sąjungos narį įsipareigoja apie kiekvieną konkretų 

atvejį informuoti profesinę organizaciją ir pateikti visą būtiną informaciją, susijusią su darbuotojo 

atleidimu.  

III.  DARBO LAIKAS 

25.  Pedagogai ir pagalbos specialistai vieną darbo dieną per savaitę budi pertraukų metu.  

26.  Budėjimui pertraukų metu pedagogui ir pagalbos specialistui darbo apmokėjimo sistemoje 

skiriamos ne mažiau kaip 36 papildomos valandos, kai nustatomos 36 budėjimo savaitės. 
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27.  Už darbą organizuojant ir vykdant olimpiadas, konkursus, bandomuosius egzaminus 

apmokama darbo apmokėjimo sistemoje numatyta tvarka. 

28.  Skirti pedagogą ir pagalbos specialistą  dirbti mokyklinių,  valstybinių egzaminų vykdymo 

komisijose Darbdavys gali tik su darbuotojo sutikimu. 

29.  Pedagogo  prašymu Darbdavys sudaro jam sąlygas dirbti valstybinių brandos egzaminų 

darbų vertinimo komisijose ugdymo proceso metu  paliekant vidutinį jo darbo užmokestį.   

30.  Pedagogas, pagalbos specialistas skiriamas pavaduoti kitą Darbuotoją Darbdavio ir 

pavaduojančio Darbuotojo susitarimu. 

31.  Darbdavys negali skirti pavaduoti daugiau kaip vieno mokytojo. 

32.  Susirgus mokytojui skirti pavadavimą. 

33.  Dubliuoti pamokas tik suderinus su mokytoju. Mokytojas turi teisę sutikti / nesutikti 

dubliuoti prašomos pamokos. 

34.  Nekontaktines valandas, kurioms nėra objektyvaus būtinumo būti Įstaigoje, Darbuotojas 

gali dirbti jam priimtinu būdu ir priimtinoje vietoje pagal nuotolinio darbo tvarkos aprašą. 

35.  Mokinių atostogų metu negali būti forminama Darbuotojų prastova, pravaikšta. 

36.  Pedagogas, pagalbos specialistas per mokinių atostogas arba kai nevyksta pamokos dėl 

šalčio, karantino, epidemijos ar kitų priežasčių, derindamas su Darbdaviu, darbą gali atlikti 

nuotoliniu būdu arba pasirinkti kitą jam priimtiną darbo atlikimo vietą, formas, laiką, metodus ir 

dirbti atsižvelgdamas į darbo krūvį. 

37.  Darbdavys privalo pedagogui, pagalbos specialistui apmokėti kelionės išlaidas vykti pas 

mokinį, jei yra skirtas namų mokymas, arba suorganizuoti mokytojo pavežėjimą. 

38.  Pedagogui, pagalbos specialistui norint vykti į dalykinius ar metodinius renginius, 

atitinkančius gimnazijos uždavinius ir veiklos tikslus, Darbdavys negali įpareigoti asmens spręsti jo 

pavadavimo ar apmokėjimo už tokį pavadavimą klausimų. 

IV.  POILSIO LAIKAS 

39.  Nemokamų atostogų išleidžiama pateikus Darbdaviui prašymą ir dokumentus, kuriuose 

būtų nurodyta atostogų reikalingumo priežastis ir reikalingų dienų skaičius. 

40.  Negalima Darbuotojo išleisti nemokamų atostogų dėl darbo organizavimo priežasčių 

Darbdavio iniciatyva. 

41.  Nemokamos atostogos Darbuotojui suteikiamos tik tuo atveju, jeigu Darbuotojui nėra 

galimybės suteikti kitos rūšies atostogų. 

42.  Neplanuotos kasmetinės atostogos dėl asmeninių priežasčių suteikiamos žemiau nurodytais 

atvejais: santuokos sudarymo atveju – iki 3 darbo dienų prieš arba po darbuotojo santuokos 
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sudarymo dienos; artimųjų giminaičių (tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių), seserų 

(įseserių), senelių, vaikaičių), sutuoktinio, jo tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių), seserų 

(įseserių), partnerio, sugyventinio, jo tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių) ir seserų 

(įseserių) mirties atveju – iki 3 darbo dienų, ypatingos svarbos reikalams tvarkyti -iki 3 darbo dienų.  

43.  Profesinių sąjungų nariams skirti apmokamas atostogas iki 5 darbo dienų sveikatai gerinti 

(mokinių atostogų metu), iš jų 1 - 2 dienos gali būti panaudotos ir ugdymo proceso metu (pamokų 

metu) nežymiai sutrikus darbuotojo sveikatai, pateikus prašymą ir suderinus su gimnazijos 

direktoriumi iš anksto. Tais atvejais, kai aplinkybės atsiranda netikėtai, profesinių sąjungų nariai 

apie poreikį sveikatinimosi dienas gauti darbdavį informuoja nedelsiant.  

44.  Besimokantiems  mokytojams gali būti suteikiamos papildomos mokymosi atostogos.  

45.  Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki 

dvylikos metų, suteikiama 1 (viena) papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpintas darbo 

laikas 2 (dviem) valandom per savaitę ), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų – 2 

(dvi) dienos per mėnesį (arba atitinkamai sutrumpintas darbo laikas keturiomis valandomis per 

savaitę), mokant Darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.  Darbuotojams, vieniems auginantiems 

vaiką iki 14-os metų, kalendoriniais metais suteikiamos 3 laisvos nuo darbo dienos mokinių 

atostogų metu.   

46. Už darbą poilsio ar švenčių dieną mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo 

užmokestis. Darbuotojo prašymu už darbo poilsio ar švenčių dienomis laiką mokamas darbuotojo 

darbo užmokestis ir suteikiama viena poilsio diena, pridedant ją prie kasmetinių atostogų laiko. 

47. Darbdavys turi vykstantiems į komandiruotes (kvalifikacijos kėlimas, moksleivių 

olimpiados, koncertai, projektai, varžybos, konkursai ir pan.) darbuotojams apmokėti dienpinigius 

(jeigu komandiruotė trunka ilgiau nei vieną komandiruotės darbo dieną arba darbuotojas 

komandiruojamas į užsienio valstybę (valstybes)) ir kitas komandiruotės išlaidas teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

V. ATOSTOGOS IR JŲ SUTEIKIMO TVARKA 

48. Atostogos skaičiuojamos darbo dienomis. Švenčių dienos į atostogų trukmę 

neįskaičiuojamos. 

49. Teisė pasinaudoti visomis ar dalimi kasmetinių atostogų (arba gauti piniginę kompensaciją 

už jas) prarandama praėjus trejiems metams nuo kalendorinių metų, kuriais buvo įgyta teisė į visos 

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

pasinaudoti. 

50. Darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą suteikti kasmetines atostogas: 
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50.1. nėščioms Darbuotojoms prieš nėštumo ir gimdymo atostogas arba po jų; 

50.2. Darbuotojams jų vaiko motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu, prieš tėvystės atostogas 

arba po jų;  

50.3. Darbuotojams, kurie mokosi nenutraukdami darbo, derindami kasmetines atostogas prie 

egzaminų, įskaitų laikymo, diplominio (bakalauro, magistro) darbo rengimo, laboratorinių darbų ir 

konsultacijų laiko; 

50.4.  Darbuotojams, slaugantiems sergančius šeimos narius ir neįgaliuosius, taip pat asmenims, 

sergantiems chroniškomis ligomis, kurių paūmėjimas priklauso nuo atmosferos sąlygų, esant 

sveikatos priežiūros įstaigos rekomendacijai, bei asmenims, kurių prašymas pagrįstas sveikatos 

priežiūros įstaigos išvada apie jų sveikatos būklę; 

51.  Darbuotojo prašymu pratęstų kasmetinių atostogų dalis gali būti perkelta ir pridėta prie kitų 

darbo metų kasmetinių atostogų. 

52.  Atostoginiai išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų 

pradžią. 

53.  Darbuotojo atskiru prašymu, suteikus kasmetines atostogas, atostoginiai mokami įprasta 

darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. 

54.  Jeigu Darbdavys uždelsė atsiskaityti už kasmetines atostogas, laikotarpis, kurį buvo 

uždelsta atsiskaityti, pridedamas prie kitų kasmetinių atostogų, jeigu Darbuotojas pateikė prašymą. 

55.  Darbdavys užtikrina Darbuotojo teisę po tikslinių (nėštumo ir gimdymo, tėvystės, vaikui 

prižiūrėti, mokymosi, kūrybinių, nemokamų) atostogų grįžti į tą pačią ar lygiavertę darbo vietą 

(pareigas) ne mažiau palankiomis negu buvusios darbo sąlygomis  ir naudotis visomis geresnėmis 

sąlygomis, įskaitant teisę į darbo užmokesčio padidėjimą, į kurias jis būtų turėjęs teisę, jeigu būtų 

dirbęs. 

56.  Darbuotojams, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas, pagal šias programas 

vykdančių švietimo tiekėjų pažymas suteikiamos mokymosi atostogos: 

56.1. eiliniams egzaminams pasirengti ir laikyti – po keturias kalendorines dienas kiekvienam 

egzaminui; 

56.2. įskaitoms pasirengti ir laikyti – po 2 kalendorines dienas kiekvienai įskaitai; 

56.3. laboratoriniams darbams atlikti ir konsultuotis – tiek dienų, kiek nustatyta mokymo planuose 

ir tvarkaraščiuose; 

56.4. diplominiam (bakalauro, magistro) darbui ar daktaro disertacijai ar meno projektui baigti ir 

ginti – trisdešimt kalendorinių dienų; 

56.5. valstybiniams (baigiamiesiems) egzaminams pasirengti ir laikyti – po septynias  

kalendorines dienas kiekvienam egzaminui. 
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57.  Atleidžiant Darbuotoją, kuris atleidimo dieną turi nepanaudotų kasmetinių atostogų, už 

nepanaudotas kasmetines atostogas mokama piniginė kompensacija. 

 

VI.  DARBO APMOKĖJIMO TVARKA 

58. Darbdavys įsipareigoja mokėti darbo užmokestį Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės 

aktų, darbo apmokėjimo sistemos (Priedas Nr.1) ir Darbuotojo darbo sutartyje nustatyta tvarka. 

59. Darbo apmokėjimo sistema nustatoma šios Kolektyvinės sutarties priede (Priedas Nr.1) ir 

yra neatsiejama vidaus darbo tvarkos taisyklių ir Kolektyvinės sutarties dalis.  

60. Tikslus Darbuotojo darbo užmokestis nustatomas darbo sutartyje ir jos pakeitimuose. 

Konkretūs apmokėjimo dydžiai nustatomi Kolektyvinės sutarties priede ir Darbo sutartyje. Su darbo 

užmokesčio pakeitimais Darbuotojas yra supažindinamas pasirašytinai . 

61. Darbuotojo prašymu darbo poilsio ar švenčių dienomis laikas ar viršvalandinio darbo laikas, 

padaugintas iš Darbo kodekso 144 str. 1-4 dalyse nustatyto atitinkamo dydžio, gali būti pridedami 

prie kasmetinių atostogų.  

62. Darbuotojo nesutikimas dirbti sumažintu darbo krūviu mokslo metais negali būti teisėtas 

pagrindas nutraukti Darbo sutartį.  

63. Darbo užmokestis Darbuotojams išmokamas du kartus per mėnesį: einamojo mėn. iki 20 

dienos ir kito mėnesio iki 5 dienos. Avanso dydis nustatomas individualiu Darbuotojo ir Darbdavio 

susitarimu. Gavus Darbuotojo raštišką prašymą, darbo užmokestis mokamas vieną kartą per mėnesį. 

Darbo užmokestis Darbuotojams pervedamas į banko sąskaitas. 

64. Darbuotojams, keliantiems kvalifikaciją darbo laiku Darbdavio įsakymu, mokamas jų 

vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. 

65. Darbdavys skirdamas mokytoją pavaduoti kitą mokytoją įsipareigoja apmokėti 

pavaduojančiam mokytojui. Pavaduoti skiriama šalims susitarus.   

66. Darbdavys įsipareigoja apmokėti mokytojo kelionės išlaidas ar suteikti transportą vykti pas 

mokinį, jei jam skirtas namų mokymas.  

67. Už faktiškai dirbtą laiką mokinių olimpiadų, konkursų, parodų, varžybų, tradicinių renginių 

metu, egzaminų vykdymą (kurių neapmoka NEC) poilsio dienomis, mokamas ne mažesnis kaip 

dvigubas darbuotojo darbo užmokestis arba skiriamos laisvos dienos (dvigubu proporcingumu) 

darbuotojo prašymu pridedant prie kasmetinių atostogų. 

68. Apie paskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ir apie dirbto darbo laiko trukmę, 

atskirai nurodant viršvalandinių darbų, trukmę, Darbdavys vieną kartą per mėnesį raštu pateikia 

informaciją (popierinius arba elektroninius darbo užmokesčio atsiskaitymo lapelius) darbuotojui. 
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69. Darbuotojai apie darbo sutarties sąlygų ir darbo sąlygų pakeitimą turi būti įspėti ne vėliau 

kaip prieš vieną mėnesį.  

70. Už gerą darbo pareigų vykdymą, nepriekaištingą darbą, taip pat už pasiektus darbo 

rezultatus Darbdavys gali skirti premijas, o už atliekamų funkcijų ar užduočių sudėtingumą, mastą 

ir pobūdį - priemokas. Premijų ir priemokų skyrimo tvarka nustatoma Darbo apmokėjimo sistemoje. 

71. Darbo sutarčiai pasibaigus, su atleidžiamu darbuotoju visiškai atsiskaitoma paskutinę jo 

darbo dieną. 

⮚ KS pabaigoje pridedamas Priedas Nr. 1. – ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS 

DARBUOTOJŲ  DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA.  

 

VII. ATSAKOMYBĖ (materialinė, profesinė) 

72.  Darbdavys privalo sudaryti Darbuotojui sąlygas darbo funkcijai atlikti ir suteikti 

Darbuotojui reikalingas darbo priemones ar turtą. 

73.  Darbo sutarties šalys gali susitarti, kad Darbuotojas darbo metu naudos savo priemones ar 

turtą, išskyrus asmenines apsaugos priemones, kuriomis aprūpinti darbuotojus privalo darbdavys. 

Tokiu atveju, susitariama dėl darbuotojui mokamos kompensacijos už jo priemonių ar turto 

naudojimą.  

74.  Darbuotojas privalo saugoti Darbdavio turtinius ir neturtinius interesus. Darbuotojas privalo 

naudotis darbdavio perduotomis darbo priemonėmis, turtu, taip pat lėšomis pagal jų tikslinę paskirtį 

ir taupiai. 

75.  Kiekviena darbo sutarties šalis privalo atlyginti savo darbo pareigų pažeidimu dėl jos kaltės 

kitai sutarties šaliai padarytą turtinę žalą, taip pat ir neturtinę žalą LR DK nustatyta tvarka.  

76.  Darbo pareigų pažeidimas - vidaus darbo taisyklių  pažeidimas, darbinių pareigų 

nevykdymas. Darbo pareigų  pažeidimu laikytina: 

76.1. vėlavimas, neatvykimas į darbą; 

76.2. mokinių paleidimas iš pamokų ir iš neformaliojo švietimo užsiėmimų; 

76.3.  pamokų ir neformaliojo švietimo užsiėmimų nevykdymas; 

76.4. darbo saugos reikalavimų nevykdymas: 

76.5. teisėtų administracijos reikalavimų nevykdymas. 

77.  Šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu laikomi atvejai, apibrėžti Lietuvos Respublikos Darbo 

Kodekso 58 str. 3 dalyje“. 
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VIII. DARBUOTOJŲ SOCIALINĖS GARANTIJOS 

78.  Darbdavys gali skirti papildomas išmokas gimnazijos Darbuotojams, kurių materialinė 

būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, artimųjų giminaičių, sutuoktinio, partnerio, sugyventinio, jo 

tėvų, vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių) ir seserų (įseserių) taip pat išlaikytinių, kurių globėjais ar 

rūpintojais įstatymo nustatyta tvarka yra paskirti gimnazijos darbuotojai, ligos ar mirties, stichinės 

nelaimės ar turto netekimo jeigu yra pateiktas Darbuotojų rašytinis prašymas ir pateikti atitinkamą 

aplinkybę patvirtinantys dokumentai. Materialinė pašalpa gali būti skiriama iki 5 minimalių 

mėnesinių algų dydžio iš gimnazijai skirtų lėšų.   

79. Mirus Darbuotojo sutuoktiniui, partneriui, sugyventiniui, tėvams, vaikams (įvaikiams)  

išmokama 150-200 Eur dydžio pašalpa. Nesant finansinių asignavimų, pašalpa išmokama 

Darbuotojui kitais biudžetiniais metais. 

80.  Darbdavys privalo apmokėti  privalomojo Darbuotojo sveikatos  tikrinimo išlaidas.  

81.  Darbdavys sudaro sąlygas Darbuotojams  naudotis gimnazijos treniruoklių ir sporto salėmis 

sveikatinimo tikslais pagal sutartą tvarką nemokamai.  

82.  Darbdavys sudaro sąlygas Darbuotojams, esant galimybėms, pasinaudoti gimnazijos 

transportu patiems  sumokant  degalų įsigijimo išlaidas. 

IX.  DARBUOTOJŲ SAUGA 

83.  Darbdavys privalo: 

83.1.  tinkamai organizuoti gimnazijos Darbuotojų darbą, laikytis darbuotojų saugą ir sveikatą 

reglamentuojančių bei kitų teisės aktų reikalavimų; 

83.2.  užtikrinti, kad darbo aplinka gimnazijoje atitiktų Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų 

nustatytus reikalavimus; 

83.3. vertinti faktinę Darbuotojų saugą gimnazijoje ir atskirose darbo vietose. Iškilus būtinybei, 

organizuoti kolektyvinių apsaugos priemonių įsigijimą (įrengimą), aprūpinimą asmeninėmis 

apsaugos priemonėmis; 

83.4.  sudaryti sąlygas (esant būtinybei ir ugdymo proceso metu) gimnazijos Darbuotojų saugos ir 

sveikatos komiteto veiklai; 

83.5.  sudaryti sąlygas privalomiems sveikatos patikrinimams ir juos apmokėti; 

83.6.  nušalinti neblaivius, apsvaigusius nuo narkotinių ar toksinių medžiagų Darbuotojus nuo 

darbo nemokant darbo užmokesčio; 

83.7.  nušalinti nuo darbo Darbuotojus, atsisakiusius nustatytu laiku pasitikrinti sveikatą, jiems 

nemokant darbo užmokesčio. Atsisakymas laiku pasitikrinti sveikatą laikomas šiurkščiu darbo 

drausmės pažeidimu. 
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84. Gimnazijos Darbuotojai turi laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus 

Darbdavio ir administracijos nurodymus, vadovautis darbo grafikais, laikytis Darbuotojų saugos ir 

sveikatos reikalavimų. 

85. Darbuotojai turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu darbo aplinka kenksminga ar pavojinga 

sveikatai bei gyvybei, atsisakyti dirbti tuos darbus, kuriuos saugiai atlikti nėra apmokytas. 

86. Darbuotojas, įstatymų nustatyta tvarka, turi teisę reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta 

sveikatai dėl nesaugių darbo sąlygų. 

X. SUTARTIES TAIKYMAS, VYKDYMAS, GALIOJIMAS 

87. Gimnazijos kolektyvinė sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo, jei joje nenustatoma kita 

įsigaliojimo data. 

88. Sutarties sąlygų pakeitimai bei papildymai galioja ir yra neatskiriama Sutarties dalis, jeigu 

jie sudaryti raštu ir pasirašyti šalių. 

89. Gimnazijos Kolektyvinė Sutartis taikoma: 

89.1. visiems gimnazijos darbuotojams (išskyrus punktus, liečiančius papildomas darbo dienas 

sveikatai gerinti, papildomas atostogas saviugdai). 

90. Sutartyje priimtų įsipareigojimų vykdymą kontroliuoja Šalių atstovai. Sutarties sąlygų 

pakeitimus bei papildymus gali inicijuoti bet kuri iš Šalių arba abi Šalys kartu. Šalys iki kiekvienų 

metų sausio mėn. peržiūri Sutarties vykdymą ir prireikus inicijuoja Sutarties pakeitimą (papildymą). 

91. Bet kuri iš Šalių turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, apie tai pranešusi (raštu) kitai 

Šaliai ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius. Sutartį draudžiama nutraukti anksčiau negu po 6 mėnesių 

nuo jos įsigaliojimo. 

92. Nustačiusios Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo faktą, Šalys privalo per 10 darbo 

dienų raštu informuoti viena kitą. Tokiu atveju per 10 darbo dienų vienos iš pusių reikalavimu 

organizuojamas pasitarimas nesutarimams aptarti ir pašalinti. Nesutarus, ginčai sprendžiami teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

XI.  PROFESINĖS SĄJUNGOS VEIKLOS GARANTIJOS  

93. Profesinės sąjungos gimnazijoje gali steigtis profesinių sąjungų nustatytais principais. 

94. Profesinė sąjunga laikoma įsteigta nuo tos dienos, kai susirinkime patvirtinami jos įstatai. 

95. Darbdavys sudaro sąlygas veikti profesinėms sąjungoms, suteikdamas teisę naudotis 

nemokamai patalpomis profesinių sąjungų darbui, leidžiama naudotis pašto, telefono, interneto 

ryšiais, spausdinimo, kopijavimo aparatais pagal iš anksto šalių suderintus limitus. Mokytojų 

kambaryje skiriama vieta profsąjungų informacijai skelbti.  
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96. Esant profesinės sąjungos nario prašymui, darbdavys kiekvieną mėnesį išskaičiuoja iš darbo 

užmokesčio nario mokestį ir perveda į profesinių sąjungų sąskaitas. 

97. Darbdavys sudaro sąlygas profesinės sąjungos narių saviugdai, tam su darbdaviu suderintu 

laiku profesinės sąjungos nariui suteikiama iki 3-jų darbo dienų per metus, paliekant už jas vidutinį 

darbo užmokestį. Saviugdai skirtos dienos suteikiamos mokinių atostogų metu“. 

98. Darbdavio lygmeniu veikiančioms profesinių sąjungų valdymo organų nariams 

(pirmininkams ar pirmininką pavaduojančiam nariui) atstovavimui užtikrinti suteikiamos 8-os darbo 

dienos per metus, paliekant jų vidutinį darbo užmokestį. 

99. Profesinės sąjungos įgaliotam atstovui leidžiama dalyvauti gimnazijos atestacinės komisijos 

posėdyje, kuriame svarstomas profesinės sąjungos nario atestavimo klausimas, ir susipažinti su 

visais reikiamais dokumentais.  

100. Darbdavys, prieš įspėdamas profesinės sąjungos narį apie padarytą darbo pareigų pažeidimą, 

privalo informuoti profesinę sąjungą, pateikti visus darbo pareigų pažeidimo pagrįstumą 

patvirtinančius dokumentus, taip pat įrodymus, jog profesinės sąjungos narys buvo tinkamai 

informuotas apie darbo pareigų pažeidimą ir kad profesinės sąjungos nariui buvo leista pateikti 

rašytinius paaiškinimus dėl darbo pareigų pažeidimo. Profesinė sąjunga turi teisę dalyvauti tiriant 

darbo pareigų pažeidimą. 

101. Atleidžiant darbuotoją, kuris yra profesinės organizacijos narys, dėl šiurkštaus darbo 

pažeidimo, reikalingas išankstinis profesinės sąjungos atstovaujamojo ir (arba) valdymo organo 

sutikimas.   

102. Darbdavys negali atleisti iš darbo darbuotojo, išrinkto į gimnazijoje veikiančios profesinės 

sąjungos atstovaujamąjį ir (arba) valdymo organą laikotarpiu, kuriam jie išrinkti, darbdavio 

iniciatyva nesant darbuotojo kaltės, negavęs tos profesinės sąjungos atstovaujamojo ir (arba) 

valdymo organo išankstinio sutikimo.  

103. Profesinė(s) sąjunga(os) turi teisę rengti susirinkimus, taip pat įstatymų nustatyta tvarka 

organizuoti mitingus, demonstracijas ir kitus masinius renginius. 

104. Profesinė (-s) sąjunga (-os), gindamos savo narių teises, įstatymų nustatyta tvarka turi teisę 

skelbti streiką. 

 

 

XII. GINČŲ SPRENDIMO BŪDAI 

105. Jeigu šalys laikosi sutarties, Darbuotojams Kolektyvinės Sutarties galiojimo metu 

draudžiama skelbti streiką. 
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106. Paskelbus streiką, Darbdavys gali kreiptis į teismą dėl streiko pripažinimo neteisėtu. 

107. Įsiteisėjus teismo sprendimui dėl streiko pripažinimo neteisėtu, streikas negali būti pradėtas, 

o jau vykstantis streikas turi būti nedelsiant nutrauktas. 

108. Neteisėto streiko atveju nuostolius Darbdaviui savo lėšomis ir turtu privalo atlyginti 

profesinė sąjunga, jeigu ji šį streiką skelbė ir jam vadovavo arba jei streikui vadovavo jos sudarytas 

streiko komitetas. 

109. Gimnazijos profesinė sąjunga gali dalyvauti šakos ar teritoriniame streike nenutraukusi šios 

kolektyvinės sutarties. Apie streiką Direktorius įspėjamas Darbo kodekse numatyta tvarka. 

110.   Neteisėto streiko atveju nuostolius darbdaviui savo lėšomis ir turtu privalo atlyginti profesinė 

sąjunga ar organizacija, jeigu ji šį streiką skelbė. 

110.1. Jeigu nuostoliams atlyginti profesinės sąjungos ar jų organizacijos lėšų nepakanka, 

darbdavys savo sprendimu gali panaudoti lėšas, skirtas pagal kolektyvinę sutartį darbuotojų 

atlyginimų priemokoms, kitoms papildomoms, įstatymų nenustatytoms lengvatoms ir 

kompensacijoms. 

110.2. Streiko padaryta žala kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims atlyginama pagal 

galiojančius įstatymus. 

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

110. Ši Kolektyvinė sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki naujos 

Kolektyvinės sutarties pasirašymo dienos. 

111. Kolektyvinės sutarties kontrolei Šalys paritetiniais pagrindais (po 3 atstovus) sudaro 

Kolektyvinės sutarties vykdymo priežiūros komisiją. 

112. Komisija už sutarties vykdymą atsiskaito visuotiniame Darbuotojų susirinkime vieną kartą 

per kalendorinius metus. 

113. Kolektyvinės sutarties pakeitimai gali būti inicijuojami bet kurios iš Šalių iniciatyva, o 

keičiama tik bendru Šalių sutarimu. Šalis apie savo norą keisti Kolektyvinę sutartį kitą šalį 

informuoja raštu ne vėliau kaip prieš mėnesį. Sutarties pakeitimai ir papildymai įforminami kaip jos 

priedai. 

114. Jei keičiama daugiau nei pusė Kolektyvinės sutarties punktų, sutarties keitimui taikoma 

Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyta kolektyvinių derybų tvarka (DK 186-189 str.). 

115. Šalis, norinti vienašališkai nutraukti sutartį, privalo įspėti kitą šalį ne vėliau kaip prieš 3 

mėnesius iki nutraukimo. Kolektyvinę sutartį draudžiama vienašališkai nutraukti anksčiau negu po 

6 mėnesių nuo Kolektyvinės sutarties įsigaliojimo. 

116. Ši sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią. 
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117. Galiojanti Kolektyvinė sutartis privalo būti registruojama ir viešai skelbiama Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka. Kolektyvinę sutartį registruoti 

ne vėliau kaip per 20 dienų nuo jos pasirašymo, pateikia kolektyvinės sutarties Šalis – profesinė 

sąjunga ar jų organizacija. Profesinėms sąjungoms neįregistravus Kolektyvinės sutarties per šį 

terminą, teisę pateikti registruoti Kolektyvinę sutartį įgyja kita kolektyvinės sutarties šalis – 

Darbdavys ar Darbdavių organizacija. (DK 195 str. 5p.). 

________________________________________ 
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Kolektyvinės sutarties priedas Nr.1 

 

ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS  

 DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos darbo apmokėjimo sistema (toliau – sistema) nustato 

gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius, pareiginės algos pastoviosios dalies 

nustatymo kriterijus, kintamosios dalies, priemokų, premijų, materialinių pašalpų mokėjimo sąlygas 

ir tvarką. 

2. Ši sistema yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo  Nr. XIII-198 (2017 m. 

sausio 17 d.) pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2626 (2019 m. gruodžio 5 d.) suvestine redakcija, 

galiojančia nuo 2022-01-01, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. 

kovo 18 d. įsakymu „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. V-186 

„Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo 

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

nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro 2020 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-397 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 

2019 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. V-184 „Dėl Mokytojų dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio 

mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas), veiklų mokyklos bendruomenei aprašo ir Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, 

profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ bei 

yra sudėtinė gimnazijos darbo tvarkos taisyklių dalis. 

 

II SKYRIUS 

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOJI DALIS 

 

3. Darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pareiginės algos koeficientais. 

Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinto atitinkamų 

metų pareiginės algos baziniam dydžiui, kuris taikomas apskaičiuojant valstybės politikų, teisėjų, 

valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų bei valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų 
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darbuotojų pareigines algas. Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama atitinkamą pareiginės 

algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio. 

4. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai yra šie: 

A. Direktoriaus pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

 

Mokinių skaičius  Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

Iki 500 
iki 10 nuo 10 iki 15 daugiau kaip 15 

12,23 12,25 12,27 

 

5. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo gali būti didinami 

iki 20% gimnazijos direktoriaus pavaduotojams ugdymui pagal šiuos kriterijus (darbo apimties 

didėjimas, vadovavimas projektui, svarbių gimnazijai užduočių vykdymas). 

6. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientai nustatomi atsižvelgiant į mokinių skaičių einamųjų metų rugsėjo 1 d.      

B. Mokytojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

Kvalifikacinė  

kategorija  
Pastoviosios dalies koeficientai  

 pedagoginio darbo stažas (metais) 

 iki 2 

nuo 

daugiau 

kaip 2 

iki 5  

nuo 

daugiau 

kaip 5 

iki 10 

nuo 

daugiau 

kaip 10 

iki 15 

nuo 

daugiau 

kaip 15 

iki 20 

nuo 

daugiau 

kaip 20 iki 

25 

daugiau 

kaip 25 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 7,44 7,47 7,53 7,67 7,91 7,94 7,98 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 7,99 8,01 8,02 8,06 8,08 8,11 8,17 

Vyresnysis 

mokytojas 
 8,18 8,21 8,25 8,58 8,62 8,66 

Mokytojas 

metodininkas 
  8,74 8,09 9,18 9,22 9,28 

Mokytojas 

ekspertas 
  9,94 10,1 10,36 10,4 10,45 

 

7. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo mokytojams 

didinami (1-15%): 

7.1. 15% dirbantiems klasėje (grupėje) kur ugdomi vienas ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar 

įgytų sutrikimų turinčių vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.; 
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7.2. 10% mokantiems mokinį kuriam dėl ligos ar patologinės būsenos skirtas mokymas 

namuose. 

7.3. 15% - mokantiems vieną ir daugiau užsieniečių ar LR piliečių, atvykusių gyventi į LR, 

nemokančių valstybinės kalbos, dvejus metus nuo mokinio mokymosi pradžios LR pagal bendrojo 

ugdymo ir profesinio mokymo programas, jeigu netaikoma kita tvarka, nustatyt LR Vyriausybės ar 

gimnazijos steigėjo Elektrėnų savivaldybės.  

8. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo gali būti didinami 

iki 20% mokytojams(ui) pagal šiuos kriterijus:  vykdant dalyko inovacinius projektus, inovatyvių 

pažangos modelių diegimą, vykdant nuotolinį mokymą, hibridinį mokymą. 

9. Jeigu mokytojo veikla atitinka du ir daugiau 7 punkte nustatytų kriterijų, jo pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau 25%. 

10.  Mokytojų pareiginės algos pastoviąją dalį sudaro: 

10.1.  kontaktinių valandų skaičius; 

10.2.  valandų, skiriamų ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių mokymosi 

pasiekimams vertinti, skaičius; 

10.3.  valandų, skiriamų vadovauti klasei (grupei), skaičius (jei mokytojas vadovauja klasei 

(grupei); 

10.4.  bendras valandų, susijusių su profesiniu tobulėjimu ir veikla mokyklos bendruomenei, 

skaičius per mokslo metus, mokytojo vykdomos veiklos mokyklos bendruomenei ir sutarti 

rezultatai (privalomos + pasirenkamos). 

11.  Mokytojo valandų (kontaktinių ir nekontaktinių) skaičius  per mokslo metus: 

 

Pareigybė 

Kontaktinės valandos ir 

valandos ugdomajai veiklai 

planuoti, pasiruošti 

pamokoms, mokinių 

mokymosi pasiekimams 

vertinti, vadovauti klasei 

(grupei) 

Valandos, 

susijusios su 

profesiniu 

tobulėjimu ir 

veikla 

mokyklos 

bendruomenėje 

Iš viso 

Mokytojas (pedagoginis 

darbo stažas iki 2 metų) 

Mokytojas 

Vyresnysis mokytojas 

Mokytojas metodininkas 

Mokytojas ekspertas 

(pedagoginis darbo stažas 

nuo 2 metų) 

1 010–1 410 102–502 1 512 

 

12.  Mokytojų darbo krūvio sandara nustatoma pagal šiuos kriterijus: 
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12.1.  kontaktinės valandos (pamokos, konsultacinės valandos, neformaliojo švietimo 

užsiėmimai); 

12.2.  ugdymo dalykas; 

12.3.  mokinių skaičius klasėje (grupėje); 

12.4.  valandos, susijusios su profesiniu tobulėjimu ir veikla gimnazijos bendruomenei 

(privalomos + skirtos); 

12.5.  kvalifikacinė kategorija; 

12.6.  pedagoginio darbo stažą (metais); 

12.7.  veiklos sudėtingumą. 

13.  Nustatant valandų funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, vykdyti skaičių, 

atsižvelgiama į tai, kad  visi gimnazijos mokytojai privalo planuoti ugdymo turinį, rengti 

individualizuotas užduotis, vertinti mokinių mokymosi pasiekimus, stebėti (vertinti, analizuoti ir 

prognozuoti) mokinių individualią pažangą.  

14.  Valandos, susijusios su profesiniu tobulėjimu ir veikla mokyklos bendruomenei skiriamos 

tokia tvarka: 

14.1.  Valandos, skirtos privalomai veiklai vykdyti apskaičiuojamos pagal formulę: (metinės 

kontaktinės valandos + metinės valandos planavimui, vertinimui, pasiruošimui + metinės valandos 

klasės vadovavimui + sutartos veiklos bendruomenei) dauginti iš koeficiento nuo 0,06 iki 0,08 

(priklausomai nuo skirtų asignavimų).  Nustatant valandų funkcijoms, susijusioms su privaloma 

veikla gimnazijos bendruomenei vykdyti skaičių atsižvelgiama į tai, kad visi gimnazijos mokytojai: 

14.1.1. vykdo tėvų (rūpintojų) informavimą, konsultavimą ir bendradarbiavimą dėl mokinių 

ugdymo (si) ir  mokymosi pažangos ir pasiekimų (20 % nuo skirtų valandų skaičiaus); 

14.1.2. bendradarbiauja su gimnazijos darbuotojais  mokinių ugdymo klausimais (30 % nuo skirtų 

valandų skaičiaus); 

14.1.3.  dalyvauja gimnazijos administracijos inicijuotose veiklose, skirtose gimnazijos veiklai 

planuoti, organizuoti (10 % nuo skirtų valandų skaičiaus); 

14.1.4.  profesiškai tobulėja (40 % nuo skirtų valandų skaičiaus). 

14.2. Mokytojai profesiškai tobulėdami dalyvauja gimnazijos veiklose stebėdami ir aptardami 

ugdomąsias veiklas (pamokas), reflektuodami praktinę veiklą, dalindamiesi patirtimi metodinėse 

grupėse, įsivertindami savo profesinę veiklą, atlikdami kitų pedagoginių darbuotojų profesinės 

veiklos analizę, dalyvaudami seminaruose, konferencijose, trumpalaikėse ar ilgalaikėse stažuotėse, 

projektuose ir pan., gilindami bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas savišvietos būdu, 

analizuodami mokytojų veiklą reglamentuojančius dokumentus. 
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14.3.  Pasirenkamų veiklų valandos skiriamos administracijos sprendimu, atsižvelgus į gimnazijos 

veiklos prioritetus bei turimas lėšas, kiekvienam mokytojui pateikus prašymą (priedas Nr.1). Prieš 

pateikiant pildyti mokytojams pasirenkamų veiklų sąrašą administracija įsipareigoja  su jo turiniu 

supažindinti profsąjungų atstovus. 

14.4.  Pavaduojamos pamokos apmokamos taikant 30 % priedą, skirtą pamokoms pasiruošti. 

14.5.  Mokytojui dirbant tuo pačiu metu su dviem mobiliomis grupėmis ar klasėmis (pamokos 

jungimo atveju), iš kurių viena yra vaduojamo mokytojo, mokama 50 % pamokos įkainio dydžio 

priemoka. 

15.  Valandos skiriamos ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms ir mokinių mokymosi 

pasiekimams vertinti bei klasei vadovauti nustatomos šia tvarka: 

15.1.  Ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms ir mokinių mokymosi pasiekimams 

vertinti skaičius (procentais nuo kontaktinių valandų) : 

 

Programa, ugdymo, mokymo 

sritis, dalykas 

Mokytojams, kurių darbo 

stažas iki 2 metų 

Mokytojams, kurių darbo 

stažas 2  

ir daugiau metų 

mokinių skaičius klasėje 

(grupėje) 

mokinių skaičius klasėje 

(grupėje) 

ne 

daugiau  

kaip 11 

12-20 
21 ir 

daugiau 

ne daugiau  

kaip 11 
12-20 

21 ir 

daugiau 

1. Pagrindinis ir vidurinis 

ugdymas: 

x 

1.1. Dorinis ugdymas (tikyba, 

etika) 

62 64 66 42 44 46 

1.2. Lietuvių kalba ir literatūra 74 78 80 54 58 60 

1.3. Užsienio kalba 67 70 73 47 50 53 

1.4. Matematika 70 73 75 50 53 55 

1.5. Informacinės technologijos 65 68 70 45 48 50 

1.6. Gamtamokslinis ugdymas 65 68 70 45 48 50 

1.7. Socialinis ugdymas 65 68 70 45 48 50 

1.8. Menai, technologijos, 

fizinis ugdymas, kiti dalykai 

60 62 64 40 42 44 

1.9. Neformaliojo švietimo 

programos 

55 60 64 40 42 44 

 

15.2.  Valandos, skiriamos klasei vadovauti: 

 

Mokinių skaičius klasėje (grupėje) 

 

ne daugiau kaip 

11 

 

12-20 

 

21-30 
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Valandų, skiriamų vadovauti klasei 

(grupei), skaičius mokytojui per mokslo 

metus 

 

152 

 

180 

 

210 

 

C. Pavaduotojo ūkio reikalams, vyr. buhalterio, raštinės vedėjo, valgyklos vedėjo, bibliotekos 

vedėjo pastoviosios dalies koeficientai nustatomi šia tvarka: 

Vadovaujamo 

darbo 

patirtis 

(metais) 

Pareigybės lygis 

A B 

profesinio darbo patirtis (metais) profesinio darbo patirtis (metais) 

iki 5 

nuo 

daugiau 

kaip 5 iki 

10 

daugiau 

kaip 10 
iki 5 

nuo 

daugiau 

kaip 5 iki 

10 

daugiau kaip 

10 

Iki 5 7,4-10,5 7,5-10,7 7,6-12 6,3-9,9 6,5-10,1 6,7-10,3 

nuo daugiau 

kaip 5 iki 10 
7,5-10,6 7,6-10,9 7,7-12,1 6,5-10,1 6,7-10,3 6,8-10,5 

daugiau kaip 

10 
7,6-10,7 7,7-11,2 7,8-12,2 6,7-10,3 6,8-10,5 6,9-10,6 

 

D. Specialistų pastoviosios dalies koeficientai nustatomi šia tvarka: 

Kvalifikacinė 

kategorija 

Pastoviosios dalies koeficientai 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 2 

nuo 

daugiau 

kaip 2 

iki 5 

nuo 

daugiau 

kaip 5 iki 

10 

nuo 

daugiau 

kaip 10 

iki 15 

nuo 

daugiau 

kaip 15 

iki 20 

nuo 

daugiau 

kaip 20 

iki 25 

daugiau 

kaip 25 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Psichologo 

asistentas, 

specialusis 

pedagogas, 

logopedas, 

surdopedagogas, 

tiflopedagogas, 

socialinis pedagogas 

7,44 7,47 7,53 7,67 7,91 7,94 7,98 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis 

pedagogas, 

logopedas, 

surdopedagogas, 

tiflopedagogas, 

socialinis 

pedagogas, ketvirtos 

kategorijos 

7,99 8,01 8,02 8,06 8,08 8,11 8,17 
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psichologas 

Specialusis 

pedagogas 

metodininkas, 

logopedas 

metodininkas, 

surdopedagogas 

metodininkas, 

tiflopedagogas 

metodininkas, 

socialinis pedagogas 

metodininkas, antros 

kategorijos 

psichologas 

  8,74 8,9 9,18 9,22 9,28 

 

16.  Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo socialiniam 

pedagogui, psichologui didinami 1–15%. 

16.1.  Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai socialiniam pedagogui gali būti didinami 

iki 20% pagal kitus kriterijus: vykdant dalyko inovacinį projektą, vykdant nuotolinę veiklą. 

17.  Jeigu socialinio pedagogo, psichologo veikla atitinka du  16 punkte nustatytus kriterijus, jų 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas gali būti didinamas ne daugiau kaip 25%. 

E. A ir B lygio specialistų pastoviosios dalies koeficientai nustatomi šia tvarka: 

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 

 F. Kvalifikuotų darbuotojų pastoviosios dalies koeficientai nustatomi šia tvarka: 

 

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 

 

III SKYRIUS 

PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOJI DALIS 

 

18.  Pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatoma A, B, C lygio gimnazijos darbuotojams. 
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19. Darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių metų 

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

rodiklius , išskyrus šios sistemos 20 punkte nurodytus atvejus. 

20.  Pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą, nustatoma 

vieniems metams ir gali siekti iki 50 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies (įskaitant ir 

pareiginės algos pastoviąją dalį, padidintą pagal  Valstybės ir savivaldybių įstaigų  darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymo 7 straipsnio 6 ir 7 dalis).  

21.  Darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą metu, 

atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius, tačiau ne didesnė kaip 

20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau  kaip vieniems metams. 

22.  Konkretūs pareiginės algos kintamosios dalies dydžiai nustatomi gimnazijos direktoriaus 

įsakymu. Darbuotojui skiriamas kintamosios dalies dydis priklauso nuo gimnazijai skirtų 

asignavimų. Darbuotojų skiriama kintamoji dalis mokama kartu su pareiginės algos pastoviąja 

dalimi pavedimu į darbuotojo banko sąskaitą. 

23.  Darbininkams pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma. 

 

IV SKYRIUS 

PRIEMOKŲ IR PREMIJŲ MOKĖJIMO TVARKA IR SĄLYGOS 

 

24.  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 ir suformuluotu raštu, vykdymą gali siekti iki 30 

procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Priemokų ir pareiginės algos kintamosios 

dalies suma negali viršyti 60 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. 

24.1.  Priemokos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į tarifikuotų kontaktinių valandų skaičių ir 

koeficiento dydį. 

25.  Darbuotojams ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos premijos, atlikus 

vienkartines ypač svarbias gimnazijos veiklai užduotis. 

26. Taip pat ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos premijos, įvertinus labai 

gerai gimnazijos darbuotojo praėjusių kalendorinių metų  veiklą. 

27.  Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. 

Jos skiriamos neviršijant gimnazijai darbo užmokesčiui skirtų lėšų. 

28.  Premijos gali būti skiriamos: 

28.1.  už vienkartinių ypač svarbių gimnazijai užduočių atlikimą: mokinio paruošimą brandos 

egzaminui, kai dalyko gebėjimai vertinami 100 balų, savivaldybės  etapo nugalėtojų, (pakviestų 
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dalyvauti 3 etape), respublikinių olimpiadų, varžybų,  konkursų prizininkų parengimą, svarbių 

gimnazijai projektų, veiklų įgyvendinimą ir kita -  parengusius mokytojus skatinti įvairaus dydžio 

premijomis:  konkrečios vienkartinės išmokos suma ne mažesnė nei  200 eurų. 

28.2.  įgijus teisę gauti socialinio draudimo senatvės pensiją ir darbuotojo iniciatyva nutraukus 

darbo sutartį; 

29.  Konkretūs priemokų ir premijų dydžiai nustatomi gimnazijos direktoriaus įsakymu. 

30.  Darbuotojui skiriamos priemokos ir premijos dydis priklauso nuo gimnazijai skirtų 

asignavimų. Administracija supažindina darbuotojus su  skiriamų premijų dydžiais. 

31.  Darbuotojui skiriama priemoka ir premija mokama kartu su pareiginės algos pastoviąja 

dalimi pavedimu į darbuotojo banko sąskaitą. 

 

Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 

direktorius  

 

 

Lietuvos švietimo darbuotojų 

profesinės sąjungos  
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profesinės organizacijos 

pirmininkė                                                                                        

 

 

Elektrėnų savivaldybės 

„Versmės“ gimnazijos švietimo 

darbuotojų profesinės sąjungos      
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           Egidijus Kontrimas 
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           Henrikas Vaišvila 

 

   

 


