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VILNIAUS MARKUdIU LoPSELIo - DARZELTo DARBUoToJU DARBo ApMoKEJTMo
SISTEMA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus Markudiq lop5elio - darZelio (toliau - lop5elis-darZelis) darbuotojq darbo
apmokejimo sistema (toliau Sistema) reglamentuoja visq lopSelio-darZelio darbuotojq darbo
apmokejimo tvark4, detalizuoja pareigines algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijus, pareigines algos
kintamosios dalies mokejimo tvark4 ir s4lygas, darbo uZmokesdio apskaidiavim4 esant nukrypimams nuo
normaliq darbo s4lygq, atsiskaitymo su darbuotojais terminus, nustato darbuotojq kategorijas pagal
pareigybes, papildomo apmokejimo skyrimo pagrindus ir tvark4.

2' Sios sistemos nuostatos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodekso
nuostatornis ir jas igyvendinandiais teises aktais, Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq
darbuotojq darbo aprr,okejimo ir komisijos nariq atlygio uZ darbq lstatymu (toliau - DAI), lop5elio-
darZelio nuostatais, darbo tvarkos taisyklemis ir yra suderintos su kitais lopSelio-darZelio lokaliais teises
aktais bei taikomos apskaidiuojant ir iSmokant pagal darbo sutartis dirbandiq darbuotojq darbo uZrnokestj.

3. Darbuotojq darbo uZmokesti, priklausomai nuo atitinkamq reikalavimq (iSsilavinimo,
staZo, kvalifikacines kategorijos, profesines darbo patirties), taikomq atitinkamos pareigybes darbo
apmokejimui, sudaro pareigine alga (pastovioji dalis, kintamoji dalis) taip pat galirnos priemokos,
premijos:

3' 1. pareigine alga (rnenesine alga -pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis);
3.2. priemokos (uZ papildom4 darbqar papildomq pareigq ar uZduodiq vykdym4 ir kt.);
3.3. premijos uZ pasiektus tikslus, atlikus vienkartines ypad svarbias !staigos veiklai

uZduotis, numatytus atitinkamiems darbuotojams ar pareigybems;
3.4. premijos, skiriamos paskatinti darbuotojq uigerai atlikt4 darbqar veiklos rezultatus.
4. LopSelio-dar1elio darbuotojq pareigines algos pastovioji dalis nustatoma pareigines algos

koeficientais. Pareigines algos koeficiento vienetas yra lygus pareigines algos baziniam dydZiui (toliau -
BD). Pareigines algos pastovioji dalis apskaidiuojama atitinkamq pareigines algos koeficient4 dauginarrt
i5 pareigines algos BD.

5. Sistemoje vartojamos sqvokos atitinka Valstybes ir savivaldybiq lstaigq darbuotojq
apmokejirno ir kornisijq nariq atlygio uL darb4 lstatyme apibreztas s4vokas.

II SKYRIUS
DARBO APMOKEJIMO ORGANIZAVIMAS

6. Minimalus darbo uZmokestis. Nekvalifikuotas darbas:
6.1. konkretiis menesines algos, kitos darbo apmokejimo formos ir sqlygos, darbo normos

nustatomos su darbuotoju sudaromoje darbo sutartyje, kuri turi atitikti Sios darbo apmokejirno sistemos
nuostatas;
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6.2. darbuotojq atliekamo darbo turinys, darbuotojams privalomi kvalifikaciniai
reikalavimai, jei tokie taikomi atskirai pareigybei, privaloma ir savanori5ka kvalifikacijos tobulinimo.
tvarka nustatomi darbuotoj q pareiginiuose apra5ymuose;

6.3. lop5elyje-darLelyje taikoma Lietuvos Respublikos Vyriausybes patvirtinta minimalioji
menesine alga (MMA), darbininkq kategorijos pareigines algos pastovioji dalis nustatoma minimalios
menesio algos dydZio;

6.4. minimalus darbo uZmokestis - maZiausias leidZiamas atlygis uZ nekvalifikuot4 darb4
darbuotojui atitinkamai uZ vis4 kalendorinio menesio darbo laiko norm4;

6.5. minimalus darbo uZmokestis mokamas uZ nekvalifikuot4 darbq. Nekvalifikuotu darbu
laikomas darbas, kuriam atlikti nekeliamijokie special0s kvalifikaciniq igiidZiq ar profesiniq gebejimq
reikalavimai;

6.6. pareigos priskirtinos prie nekvalifikuotq darbq, yra Sios: valytojas, skalbiniq
priZitiretojas, kiemsargis, sargai;.

7. Darbas ne viso laiko s4lygomis. Darbo laiko apskaita:

7.1. sutarus su darbuotoju, kad jis dirbs ne vis4 darbo 1aik4, darbo uZmokestis mokamas to
darbuotojo proporcingai dirbtam laikui;

7.2. darbas ne viso darbo laiko s4lygomis dirbantiems darbuotojams nesukelia ribojimq
nustatant kasmetiniq atostogq trukmg, apskaidiuojant darbo staZ4, skiriant i aukStesnes pareigas,

tobulinant kvalifikacij4, neapriboja kitq darbuotojo darbo teisiq, palyginti su darbuotojais, kurie dirba toki v
pati ar lygiaverti darb4 viso darbo laiko s4lygomis, atsiZvelgiant i darbo staZ4, kvalifikacij4 ar kitas
aplinkybes;

7.3. darbuotojas, atsakingas uZ darbo laiko apskaitos Ziniara5dio pildym4, paskiriamas

lopSelio-darZelio direktoriaus isakymu;
7.4. uLpildytq ir pasira5ytus darbo laiko apskaitos Ziniara5ti tvirtina lop5elio-darZelio

direktorius;
7.5. patvirtintas darbo laiko apskaitos ZiniaraStis pateikiamas B[ ,,BiudZetiniq istaigq

buhalterine apskaita" Darbo uZmokesdio apskaitos skyriaus buhalterei iki 26 kiekvieno menesio dienos.

kriterijus:

III SKYRIUS
PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMAS

8. [staigos darbuotojq pareigines algos pastovioji dalis nustatoma, atsiZvelgiant i Siuos

8. 1. veiklos sudetingumq;
8.2. darbo kriivi (intensyvumq nevir5ijant nustatyto darbo laiko);
8.3. atsakomybes lygi;
8.4. papildomq igiidZiq ar svarbiq einamoms pareigoms Ziniq turejim4;
8.5. savaranki5kumo lygi;
8.6. darbo funkcijq ivairovg;
8.7. profesing darbo patifti.
9. [staigos darbuotojq pareigines algos pastoviojidalis nustatoma pagal DAl. atsiZvelgiant i

istaigos darbo uZmokesdiui skirtas 1e5as, vadovaujantis Sistemos B punkte nustatytais kriterijais bei
atsiZvelgiant i pareigybes lygi ir profesinio darbo patirti, kuri apskaidiuojama sumuojant laikotarpius, kai
buvo dirbama analogi5kas pareigybes apra5yme nustatytam tarn tikros profesijos ar specialybes darbas

arba vykdytos pareigybes apra5yme nustatytos funkcijos:
9.1. lop5elio-darZelio direktoriaus pavaduotojo pareigines algos pastoviosios dalies

koeficientas nustatoma pagal DA[ l priedq, atsiZvelgiant ipareigybiq s4raSe nustatytq darbuotojq
pareigybiq skaidiq, pareigybes lygi A (A2) ir vadovaujamo darbo patirti, kuri apskaidiuojama sumuojant
laikotarpius kai buvo vadovaujama istaigos ir (ar) jq padaliniams. fstaigos direktoriaus pavaduotojo
pareigine alga (pastovioji dalis kartu su kintamqja dalimi) negali vir5yti praejusio ketvirdio biudZetines
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istaigos darbuotojq 5 vidutiniq pareiginiq algq (pastoviqjq daliq kartu su kintamosiomis dalimis) dydZiq.

[staiga priskiriama lll valstybes ir savivaldybiq lstaigq grupei nuo 55 ir maLiau pareigybiq.
9.2. specialistai -techniniq priemoniq IT specialisto, dietisto pareigines algos pastoviosios

dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis DAI 3 priedu, atsiZvelgiant i pareigybes lygi (A lygis) ir
profesinio darbo patirti, kuri apskaidiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbama analogiSkas
pareigybes apra5yme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybes darbas arba vykdomas analogi5kos
pare i gybes apra5yrne nu statytoms funkc ij om s.

9.3. kvalifikuoti darbuotojai - virejq, sandelininko, sekretoriaus, mokytojo padejejq

pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis DAf 4 priedu atsiZvelgiarit j

pareigybes lygi (C lygis) ir profesinio darbo patirti, kuriapskaidiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo
dirbarna analogi5kas pareigybes apra5yme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybes darbas arba

vykdomas analogiSkos pareigybes apra5yme nustatytoms funkcijoms.
10. Darbuotojai profesinio darbo patirti, igyt4 kitose darbovietese, irodandius dokumentus

(paZymas i5 ankstesniq darboviediq arba laisvos formos paZymas, sura5ytas ir pasiraSytas padirl

darbuotojq) turi pateikti lop5elio-darZelio sekretoriui, atsakingam uL asmens bylq tvarkyrn4.
Nepateikusiems patirti jrodandiq dokumentq, nustatant algos pastoviosios dalies koeficient4, vertinarna
profes ine patirti s, i gyta lopSe lyj e-darZe lyj e.

1 1. Lop5elio-darZelio direktorius isakymu tvirtina lop5elio-darZelio pareigybiq s4ra54,

pareigybiq lygius ir pareigybiq skaidiq, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybes administracijos
direktoriaus isakyrnu ,,Del Vilniaus miesto savivaldybes ikimokyklinio ugdymo mokyklq pareigybiq
pavyzdiniq nonnatyvq s4raSo patvirtinimo"

12. Esant poreikiui lop5elyje-darZelyje isteigti nauj4 darbuotojo pareigybg arba jei
darbuotojuijau einant pareigas ivyksta strukturiniai ar organizaciniai pokydiai istaigos vadovas suderings

su jstaigos profesine organizacija ir nevir5ydamas patvirtinto darbo uZmokesdio fondo bei nustatyto

didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus, gali keisti pareigybiq pavadinimus.

13. LopSelio-darZelio direktoriaus pavaduotojui Ikio reikalams, techniniq mokymo
priemoniq IT specialistui, mokytojq padejejams, virejams, sandelininkui pareigines algos pastoviosios
dalies koeficientai gali bflti nustatomi ir didinami, aptarus su profesine organizacija ir nevirSijant
lop5eliui-darZeliui darbo uZmokesdiui skirtq le5q, atsiZvelgiant i veiklos sudetingumo, darbo kruvio,
atsakomybes lygio, specialitjq Ziniq ir profesines kompetencijos turejimo kriterijus:

13.1. vykdomos tik pareigybes apra5yme nustatytos funkcijos, o jq atlikimui nereikalingi
pap i ldom i igttdZiai, sprend irnai savarankiSkai nepriimam i ;

13.2. darbas, susijgs su informacijos teikimu valstybes ir savivaldybes institucijoms,
funkcijoms atlikti savaranki5kai pasirenkamas btidas ar metodas, reikalingi papildomi igudZiai ir
specialios Zinios ar informaciniq sistemq ir (ar) darbo vietq prieZi[ra;

14. LopSelio-darZelio darbuotojams taikomus pareigines algos pastoviosios dalies

koeficientus !sakymu nustato lop5elio-darZelio direktorius, atsiZvelgdamas j skirtas leSas.

IV SKYRIUS
MOKYTOJU, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTU PAREIGINES ALGOS
PASTOVIOSIOS DALIES KOEF'ICIENTAI IR DARBO KRUVIO SANDARA

15. Mokytojq, dirbandiq pagal ikimokyklinio ugdymo program4, ir meninio ugdymo
mokytojq, dirbandiq pagal ikimokyklinio ir (arba) prie5mokyklinio ugdymo programas, pareigines algos
pastoviosios dalies koeficientai nustatomi vadovaujantis DAf 5 priedo II skyriaus 12-16 punktais,
atsiZvelgiant i pareigybes lygi, pedagoginio darbo staZ4, suteikt4 kvalifikacing kategorij4 (kategorijos
nustatomos Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir spofto ministro nustatyta tvarka).

16. Mokytojq, dirbandiq pagal prie5mokyklinio ugdymo program4, pareigines algos
pastoviosios dalies koeficientai nustatomi vadovaujantis DAI 5 priedo lll skyriaus 1B-21 punktais
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atsiZvelgiant i pareigybes lygi, pedagoginio darbo staZq, kvalifikacing kategorij4 (kategorijos nustatomos
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka).

17. Logopedq pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai nustatomi vadovaujantis
DAI 5 priedo IV skyriaus 22-26 punktais atsiZvelgiant i pareigybes lygi, pedagoginio darbo staZq,

kvalifikacing kategorij4 (kategorijos nustatomos Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro
nustatyta tvarka).

18 Neformaliojo (papildomo) Svietimo mokytojq pareigines algos pastoviosios dalies
koeficientai nustatomi vadovaujantis DAf 5 priedo VII skyriaus 38 punktu. AtsiZvelgiant i pareigybes
lygi, pedagoginio darbo staZ4, kvalifikacing kategorij4 (kategorijos nustatomos Lietuvos Respublikos
Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka).

19. Socialinio pedagogo pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai nustatomi
vadovaujantis DA| 5 priedo V skyriaus 28 punktu. AtsiZvelgiant ! pareigybes lygi, pedagoginio darbo
staZ4, kvalifikacing kategorij4 (kategorijos nustatomos Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro
nustatyta tvarka).

V SKYRIUS
MOKYKLV VADOW IR JV PAVADUOTOJU UGDYMUI PAREIGINBS ALGOS

PASTOVIOSIOS DALIBS KOEFICIENTAI

20. f staigos vadovo pareigines algos pastoviosios dalies koeficientq, atsiZvelgiant i
pareigybes lygi, mokiniq skaidiq einamqjq metq rugsejo I dienai, pedagoginio darbo staZ4 nustato
savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija vadovaujantis DAI 5 priedo Vlll skyriaus 42,44-45
punktais. |staigos vadovo pavaduotojo ugdymui pareigines algos pastoviosios dalies koeficient4,
atsiZvelgiant i pareigybes lygi, mokiniq skaidiq einamqjq metq rugsejo 1 dienai ir pedagoginio darbo staZ4

nustato istaigos vadovas vadovaujantis DAf VIII skyriaus 42,,44-45 punktais.

VI SKYRIUS
PAREIGINES ALGOS KINTAMOSIOS DALIES MOKEJIMO TVARKA IR SALYGOS

21. Darbuotojo pareigines algos kintamojidalis, bet ne didesne kaip 20 procentq pareigines
algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip vieniems metams, gali buti nustatyta lop5elio-darZelio
direktoriaus darbuotojo priemimo idarb4 metu, atsiZvelgiant idarbuotojo profesing kvalifikacijq ir jam
keliamus uZdavinius, kuriam patvirtinti gali buti pateikiami atitinkami paLymejimai ar sertifikatai.

22.Darbuotojq pareigines algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praejusiq metq
veiklos vertinimo pagal darbuotojams nustatytas metines uZduotis, pasiektus rezultatus ir jq vertinimo
rodiklius. Vertinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes patvirtintu biudZetiniq

istaigq vertinimo tvarkos apra5u ir istaigos vadovo patvirtintu darbuotojq veiklos vertinimo tvarkos apra5Lr

(metines veiklos uZduotis, siektinus rezultatus irjq vertinimo rodiklius) lop5elio-darhelio darbuotojams
nustato ir kasmeting veikl4 vertina tiesioginis jq vadovas.

23. fvertinus darbuotojo praejusiq metq veiklq labai gerai, vieneriems metams gali buti
nustatomas pareigines algos kintamosios dalies dydis - iki 15 procentq pareigines algos pastoviosios
dalies, priklausomai nuo lop5eliui-darZeliui skirtq asignavimq. Pareigines algos kintamosios dalies dydis
siDlomas atsiZvelgus i atliktq uZduodiq sudetingum4, apimtis, naudq istaigos veiklai, darbuotojo
pademonstruot4 kvalifikacij4 atliekant uZduotis (visapusi5k4 informacijos valdym4 atliekant uZduotis,
efektyvq darbo laiko paskirstym4, racionaliausio btido/metodo pasirinkimq uZduotims atlikti ir pan.) ir
pan.

24. fvertinus darbuotojo praejusiq metq veiklq gerai, vieneriems metams gali buti
nustatomas pareigines algos kintamosios dalies dydis - iki 5 procentq pareigines algos pastoviosios dalies,
priklausomai nuo istaigai skirtq asignavimq.
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25. Darbuotojq pareigines algos kintamoji dalis nustatoma lopSelio-darZelio direktoriaus
isakymu. lstaigos vadovui kintamosios dalies dydi ivertinus vadovo praejusiq metq veiklE nustato
savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija.

26. Darbininkams pareigines algos kintamoji dalis nenustatoma.

VII SKYRIUS
DARBUOTOJU KASMETINBS VEIKLOS VBRTINIMAS IR SKATINIMAS

27.lstaig'4 darbuotojq kasmetinio veiklos vertinimo tikslas - ivertinti istaigos darbuotojq,
(iSskyrus darbininkus, mokytojus, logopedus) praejusiq kalendoriniq rnetq veiklq pagal nustatytas rnetines
uZduotis, siektinus rezultatus ir jq vertinimo rodiklius.

28. Kiekvienais metais iki sausio 31 dienos kitq istaigos darbuotojq (iSskyrus darbininkr"rs,
mokytojus, logopedus, socialini pedagogq) praejusiq kalendoriniq metq veiklos vertinam4 vadovaujantis
istaigos vadovo patvirtintu darbuotojq veiklos vertinimo tvarkos apra5u atlieka, tiesioginis darbuotojq
vadovas.

29. Einamaisiais metais priimtam biudZetines istaigos darbuotojui metines veiklos uZduotys,
siektini rezultatai ir jq vertinimo rodikliai turi buti numatyto per vien4 menesi nuo priemimo ! pareigas
dienos. Jeigu priemus i pareigas istaigos darbuotoj4 iki einamqiq kalendoriniq metq pabaigos lieka maZiau
kaip 6 mdnesiai, tokiam darbuotojui metines uZduotys, siektini rezultatai ir .iq vertinirno rodikliai
nustatomi kitiems metams ikikitq metq sausio 31 dienos, o einamiesiems metams siektini rezultatai irjq
vertinimo rodikliai nenustatomi.

30. [staigos darbuotojq (i5skyrus darbininkus, mokytojus, logopedus, socialini pedagogq),
tiesioginis vadovas, kartu su istaigos profesine s4junga jverting istaigos darbuotojo praejusiq kalendoriniq
metq veikl4: 1) labai gerai, - teikia vertinirno iSvadq jstaigos vadovui su si[lymu nustatyti vieniems
metams pareigines algos kintamosios dalies dydj, ne maZesni kaip 15 procentq pareigines algos
pastoviosios dalies, ir gali teikti iSvad4 su siulymu skirti premijq; 2) gerai, - teikia vertinimo i5vad4

istaigos vadovui su sitilymu nustatyti vieniems metams pareigines algos kintamosios dalies dydi; 3)
patenkinamai, - teikia vertinimo iSvad4 istaigos vadovui su siiilymu vienus metus nenustatyti pareigines
algos kintamosios dalies dydZio; 4) nepatenkinamai, - teikia vertinimo iSvad4 istaigos vadovui su si[rlymr"r
vieniems metams nustatyti rnaZesni pareigines algos pastoviosios dalies koeficient4, tadiau ne maZesni,
kaip tai pareigybei pagal vadovaujamo darbo patirti ir (ar) profesing darbo patirti ar mokykloje ugdomq
mokiniq skaidiq ir (ar) pedagogini darbo staLqnumatytas minimalus pareigines algos pastoviosios dalies
koeficientas.

31.lstaigos vadovas, gavgs iStiesioginiqvadovq darbuotojq ivertinim4, per l0 darbo dierrq
priirna sprendirn4 pritartiar nepritarti lstaigos darbuotojo tiesioginio vadovo si[lymams. 5is sprendirnas
galioja vienus metus. Jeigu istaigos vadovas priima motyvuot4 sprendim4 nejgyvendinti siIlyrno ar
veiklos vertinimo i5vados, darbuotojo iki vertinimo buvusi teisine padetis nesikeidia.

32. lstaigos darbuotojas priimtus sprendimus deljo vertinimo turi teisg skqsti darbo gindams
nagrineti nustatyta tvarka.

VIII SKYRIUS
KASMETINIU ATOSTOGV APMOKEJIMAS

33. Kasrnetiniq atostogq laiku darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo uZmokestis.
Laikotarpis, i5 kurio skaidiuojamas vidutinis darbo uZmokestis, yra 3 paskutiniai kalendoriniai menesiai,
einantys prie5 t4 rnenesi, uZ kuri (ar jo dali) mokamas vidutinis darbo uZmokestis.
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34. Atostoginiai i5mokami ne veliau kaip paskuting darbo dien4 prie5 kasmetiniq atostogq
pradliq. Atostoginiai uZ atostogq dali, vir5ijandi4 dvideSimt darbo dienq (dirbama penkias darbo dienas,_,
per savaitg) trukmg, darbuotojui mokami atostogq metu darbo uZmokesdio mokejimo tvarka ir terminais.

35. Darbuotojo atskiru pra5ymu, suteikus kasmetines atostogas, atostoginiai mokami iprasta
darbo uZmokesdio mokejimo tvarka.

36. AtleidZiant darbuotoj4, kuris atleidimo dien4 turi nepanaudotq atostogq, uZ

nepanaudotas atostogas mokama kompensacija.
37. Darbuotojams iSmoketos premijos, priedai nera iprastine darbo uZmokesdio dalis,

i5moketos premijos nera itraukiamos apskaidiuojant vidutini darbo uZmokesti. Skaidiuojant kompensacijq
uZ nepanaudotas atostogas, neiskaidiuojamos premijos, priedai, tai nera iprastine darbo uZmokesdio dalis.

IX SKYRIUS
DARBO UZVTOXTS.IO MOKEJIMO TERMINAI, TVARKA

38. Darbo uZmokestis darbuotojui mokamas ne rediau kaip du kartus per rndnesi, ojeigu
darbuotojas praSo, - kartq per menesi.

39. UL darb4 per kalendorini rnenesi atsiskaitoma ne veliau negLr per de5irnt darbo dienLl rruo
jo pabaigos,.leigu darbo teises norrnos ar darbo sutartis nenustato kitaip.

40. Darbo uZmokestis pervedamas i darbLrotojo nurodyt4 asrnening s4skait4 banke bei

iSduodamas atsiskaitymo lapel is.

41. Darbo sutardiai pasibaigus, su darbuotoju atsiskaitoma vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Darbo kodeksu.

42. Darbuotojui ra5ti5kai pra5ant iSduodama paLyma apie darbq ar galrnamas pajarnas

lop5elyje - darZelyje.

X SKYRIUS
rSsKArros rS DARBo uzMoKnsiro

43. I5skaitos gali b0ti daromos Siais atvejais:
43.1. grqLinti sumoms, permoketoms del skaidiavimo klaidq ;

43.2. atlyginti Lalai, kuri4 darbuotojas del savo kaltes padare darbdaviui;
43.3. i5ie5koti atostoginiams uZ suteiktas atostogas, virSijandias igyt4 teisg i visos trukmes

ar dalies kasmetines atostogas, darbo sutartl nutraukus darbuotojo iniciatyva be svarbiq prieZasdiq arba
del darbuotojo kaltes darbdavio iniciatyva;

43.4. i5ieSkant nustatytas sumas pagal vykdomuosius dokumentus (vykdomieji raitai,. -.,
iSduoti teismo sprendimq, nuosprendZiq, nutarimq, nutardiq pagrindu; teismo isakymai; institucijq ir -

pareigiinq nutarimai administraciniq teises paZeidimq bylose; kiti institucijq ir pareigDnq sprendimai,
kuriq vykdym4 civilinio proceso tvarka nustato istatymai).

44. I5skaita padaroma ne veliau kaip per vien4 menesi nuo tos dienos, kuri4 darbdavys
suZinojo ar galejo suZinoti apie atsiradusi iSskaitos pagrind4.

XI SKYRIUS
LIGOS PASALPOS MOKEJIMAS

45. PaSalpa mokama pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystes istatyme ir ji
lydindiuose teises aktuose nurodytus reikalavimus

46. Pagrindas skirti ligos iSmok4 yra nedarbingumo paLymdjimas, i5duotas pagal sveikatos
apsaugos ministro ir socialines apsaugos ir darbo ministro tvirtinamas Elektroniniq nedarbingumo
paZymejimq beielektroniniq ne5tumo ir gimdymo atostogq paZymejimq i5davimo taisykles.
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XII SKYRIUS
PRIEMOKU, PREMIJU IR MATERIALINIU PASALPU MOKBJIMAS

47. Lop5elio-darZelio darbuotojams gali buti mokamos priemokos iki 30 procentq pareigines
algos pastoviosios algos dydZio uZ papildom4 darbo kriivi, kai ura padidejgs darbq mastas, atliekant
pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas, bet nevir5ijama nustatyta darbo laiko trukme, taip pat uL
papildomq pareigq ar uZduodiq, nenustatytq pareigybes apra5yme ir suformuluotq ra5tu, vykdym4, uZ
pavadaviln4, kai raStu pavedama laikinai atlikti kito darbuotojo pareigybei nustatytas funkcijas. Konkretq
priemokos dydi isakymu nustato lopSelio-darZelio direktorius. fsakyme turi buti konkrediai nurodoma, uZ

koki papildom4 darbo kriivi ar uZ kokiq papildomq pareigq ar uZduodiq atlikirn4 skiriama priemoka,
nurodant konkretq termin4. Jeigu pablogeja tq darbuotojq darbo rezultatai arbajie nevykdo pavestLl
papildomq pareigq ar uZduodiq, kuruojantis vadovas teikia motyvuot4 siIlym4 lop5elio-darZelio
direktoriui nutraukti priemokos mokejim4.

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

49. fstaigos darbuotojams ne daugiau kaip vien4 kart4 metuose gali b0ti skiriarnos premijos
atlikus vienkartines ypad svarbias istaigos veiklai uZduotis.

50. Taip pat ne daugiau kaip vien4 kart4 per metus gali bDti skiriamos premijos, labai gerai
jvertinus darbuotojo praejusiq kalendoriniq metq veikl4.

51. Premijos negali vir5yti darbuotojui nustatytos pareigines algos pastoviosios dalies
dydZio. Jos skiriamos nevir5ijant lop5eliui-darLeliui darbo uZmokesdiui skirtq leSq.

52. Premija negali biiti skiriama darbuotojui, kuriam per paskutinius l2 menesiq buvo
paskirta drausmine nuobauda.

53. Premijos darbuotojams skiriamos istaigos direktoriaus isakymu.
54. Materialine pa5alpa (toliau - pa5alpa) skiriama esant darbuotojo rnotyvuotam ra5ytiniam

pra5yrnui (toliau - pra5ymas). PraSyme turi buti aiSkiai nurodyta, kodel reikalinga pa5alpa, pateikiarni tai
patvirtinantys dokumentai (sveikatos prieZiDros istaigos paLyma apie sveikatos biiklg, vaistq isigijim4
arba bDtinq mokamq medicininiq paslaugq aprnokejirn4 patvirtinantys dokurnentai, Seimos nario mirties
liudijimo kopija, palyna apie stiching nelaimg, vagystg ir pan.).

55. Mirus istaigos darbuotojui, atsiZvelgus i Seimos nariq pateikt4 pra5ym4 (ir prie jo pridetq
mirties fakt4 patvirtinanti dokumentq) materialine pa5alpa iSmokama mirusiojo Seirnos nariarns
(sutuoktiniui, vaikui (ivaikiui), motinai, tevui (imotei, iteviui)

56. Materialine pa5alpa skiriama i5 lopSeliui-darZeliui skirtq leSq. Pa5alpa negali vir5yti 5

rninimaliqjq rnenesiniq algq dydZio.

XIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

57. Lop5elio-darZelio Sistema tikslinama perZi0rima pasikeitus teises aktams.
58. Sistema patvirtinta atlikus informavimo ir konsultavimo procediiras su lop5elio-darZelio

darbuotojais, laikantis demokratiSkumo, s4Ziningumo, abipusio pasitikejimo, lygiateisiSkumo, lydiq
lygybes ir nediskrirninavimo, s4Ziningumo, geranoriSko bendradarbiavimo, atsakingo poZiIrio i pareigq
atlikirn4 ir laukiam4 rezultatq, asmenine atsakomybe ir kitais principais.

59. Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys su Sia SistemayrasupaLindinami pasira5ytinai ir
privalo laikytis joje nustatytq ipareigojimq bei atlikdami savo darbo funkcijas vadovautis Sistemoje
nustatyta is principais.

60. Lop5elis-darZelis turiteisg i5 dalies arba visi5kai pakeisti 5i4 Sistem4.
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