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ELEKTRENV LOPSELIO-DARZELIO,,PASAKA'( DARBUOTOJU DARBO
APMOKEJIMO SISTEMA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

Elektrenq lop5elio-darZelio ,,Pasaka" darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis, darbo
apmokejimo tvarkos apra5as (toliau - Apra5as) nustato
au
,,Pasaka" (toliau - lop5elis-darZelis) darbuotojq,
darbuotoj ai), parei gines algos pastovio sios dalies koefi c
pareigines algos paitoviosi,os dalies koeficiento didinimo kriterijus, pareigines algos
kintamosios dalies mokejimo tvark4 ir s4lygas, priemokq ir premijq mokejimo tvarka ir

dirband

-

s4lygas.

2.

3.

4.

Daifuotojq darbo uZmokesdio sudetines dalys nurodytos Lietuvos Respublikos valstybes ir
darbuotojq darbo apmokejimo istatymo (toliau - Valstybes ir
savivaldy"biq
istaigq
savivaldybirl istaiErt darbuotojq darbo apmokejimo istatymas) 5 straipsnio I dalyje.
Darbo uZmokesti sudaro:
pastovioji dalis);
1) pareigine alga (menesine alga- pastovioji ir kintamoji dalys arba
2) priemokos;
3) mokejimas uZ darb4 poilsio ir Svendiq dienomis, nakties bei virSvalandini darb4,
budejim4 ir esant nukrypimams nuo norrnaliq darbo s4lygrl;

4) premijos.
ApiaSe rru.to.lutno, s4vokos atitinka Valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo
apmokejimo fstatyme ir kituose teises aktuose apibreLtas s4vokas;
l) darbuotojq pareigybiq skaidius - Sis skaidius nustatomas pagal fstaigos vadovo
patvirtint4 Parei gYbiq s4ra54;
Z; iSsilavinimas - valstybes pripaZistamais dokumentais patvirtinta iSsilavinimo pakopa;
3) tam tikros srities i5silavinimas - istaigos darbuotojui prievole tureti tam tikros krypties
i5silavinim4 yra nustatoma parei gybes apra5yme;
4) darbo staZas - tai laikas, per kuri asmuo turejo darbo santykius, taip pat kiti laikotarpiai,
kurie pagal norminius teises aktus gali buti iskaidiuojami i darbo staLq; .
5) pedagoginio darbo staLas- specialus darbo staLas, kuris nustatomas Svietimo ir mokslo

ministro nustatlta tvarka;
darbo sutarti ar savaranki5kai'
6)
- profesinio darbo patirtis - patirtis igyta dirbant pagalteisines
formos juridiniame
kokios
bet
darbas
barbo patirtimi gali b[ti laikomas
ur-.nyi. ar dirbant savarankiSkai,kai dirbant toki darb4 yra atliekamos tos padios ar
panaSios funkcijos, kurios yra nurodytos istaigos vadovo patvirtintame konkredios
pareigybes apraSYme;
7) vadovaujamo darbo patirtis - tam tikro kolekfvo (bet kokios formos juridiniame
asmenyjl) veiklos organizavimas, tvarkymas, buvimas atsakingu uZ organizacijos
veikla.

II

SKYRIUS
PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTO NUSTATYMAS IR

DIDINAMAS

5. Darbuotojq pareigines algos pastoviosios

dalies koeficientas nustatomas atsiZvelgiant i Siuos

kriterijus:
5. 1. veiklos sudOtingumas,
5.2.darbo kmvis,
5.3. atsakomybes lygis,
5.4.papildomq igudZiq ar svarbiq einamoms pareigoms Ziniq turejimas,
5.5. kiti kriterij ai, kuriuos istaigos vadovas pripaZista reikSmingais.
6. Nustatant pareigines algos pastoviqj4 dali pareigines algos pastoviosios dalies koefrcientai
gali buti didinami iki 100 procentq remiantis Siais kriterijais:
6.l.darbuotojq auk5ta kvalifikacine kategorija, nustatyta pagal tam tikrai darbuotojq grupei
keliamus kvalifikacinius reikalavimus;
6.2.Darbuotojo profesinio darbo (vadovaujamo) patirti irodandius dokumentus reikia pateikti
personalo administravimo funkcijas vykdandiam darbuotojui. Nepateikus Siq dokumentq,
nustatant pareiginiq algq pastoviosios dalies koeficientus, bus vertinama tik einamqjq
pareigq (vadovavimo) darbo patirtis.
7. Darbininkq pareigines algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios menesines algos
dydZio.

III SKYRIUS
MOKEJIMO TVARKA IR SALYGOS
DALIES
KINTAMOSIOS
8.

Darbuotojq pareigines algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praejusiais metais
pasiektq rezultat4, kurie nustatomi Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatyta tvarka,
atlikus darbuotojq kasmetines veiklos vertinimo procedtira .
9. Tiesioginis vadovas, ivertings darbuotojo veikl4labai gerai, si[lo lopSelio-darZelio
direktoriui nustatyti kintamosios dalies dydivieneriq metq laikotarpiui nuo 10 iki 50
procentq pareigines algos pastoviosios dalies priklausomai nuo istaigai skirtq asignavimq ir
atsiZvelgdamas i tai, kokia apimtimi darbuotojas ivykde nustatytas uZduotis, kokia buvo Siq
uZduodiq ivykdymo kokybe, kokius sutartus vertinimo rodiklius darbuotojas pasieke, o
kokius ir kokia apimtimi - vir5ijo.
10. Tiesioginis vadovas, ivertings darbuotojo veikl4 serai, sillo lopSelio-darZelio direktoriui
nustatyti kintamosios dalies dydi vieneriq metq laikotarpiui iki l0 procentq pareigines algos
pastoviosios dalies priklausomai nuo istaigai skirtq asignavimq ir atsiZvelgdamas i tai, kokia
apimtimi darbuotojas ivykde nustatytas uZduotis, kokia buvo Siq uZduodiq atlikimo kokybe,
kokius sutartus vertinimo rodiklius darbuotoj as pasieke.
11. Darbuotojo pareigines algos kintamoji dalis gali bftu nustatyta priemimo i darb4 metu,
atsiZvelgiant i darbuotojo profesing kvalifikacij4 ir jam keliamus uZdavinius, tadiau ne
didesne kaip 20 procentq pareigines algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip vieniems
metams.
12. Lop5elio-darZelio direktorius priima sprendim4

pritarti, nepritarti ar pritarti i5 dalies

tiesioginio vadovo siUlymams del kintamosios dalies nustatymo.
Konkret[s pareigines algos kintamosios dalies dydi:iai nustatomi istaigos vadovo isakymu.
Darbuotojq skiriama kintamoji dalis mokama kartu su pareigines algos pastovi4ja dalimi
pavedimu i darbuotojo s4skait4.
14. Darbininkams pareigines algos kintamoji dalis nenustatoma.

13.

IV SKYRIUS
PRIEMOKU IR PREMIJV MOKBJIMAS
15. Darbuotojams gali bDti mokamos priemokos uZ papildom4 darbo

krilvi,kai yra padidejqs

darbq -urtu, ailiekant pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas nevir5ijant nustatytos darbo
laiko trukmds, ar uZ pupildo*q pareigq ar uZduodiq, nenustatytq pareigybes apra5yme ir
suformuluotq raStu, vYkdYm4.
16. Tiesioginis vadovas, fvertings susidariusi papildom4 darbo kruvi darbuotojui, teikdamas
tarnybiniprane5im4lopselio-darZelio direktoriui, siulo nustatlti priemokQ, kuri gali siekti iki
30 procentq pareigines algos pastoviosios dalies dydZio. Konkredias papildomas uZduotis,
priemokos Ayai ir faitotarpi, jeigu galima, atsiLvelgdamas i padidejusi darbq mast4, sillo

tiesioginis vadovas.
ir pareigines algos kintamosios dalies suma negali vir5yti 60 procentq pareigines
algos pastoviosios dalies dYdLio.
kol
18. Darbuotojui priemoka, skiriama lop5elio-d arLeho direktoriaus isakymu, mokama tol,
darbuotojas vykdo papildomas funkcijas. Tame padiame isakyme nurodomos ir papildomos
funkcijos.
19. Darbuitojams gali bfti skiriamos premijos uZ vienkartiniq ypad svarbiq uZduodiq atlikim4.
premijos darbuotojams taip pat gali blti skiriamos, ivertinus praejusiq kalendoriniq metq
veikl4 labai gerai.
20. Premijos negali virS1'ti darbuotojui nustatytos pareigines algos pastoviosios dalies dydZio.
Jos skiriamos nevir5ijant biudZetinei istaigai darbo uZmokesdiui skirlq leSq.
21. premijos, atlikus vienkartines ypad svarbias lop5elio-darZelio veiklai uZduotis ir ivertinus
darbuotojo praejusiq kalendoriniq metq veikl4labai gerai, gali bDti skiriamos ne daugiau
kaip vien4 kart4 per metus (viena premija gali bffi skiriama atlikus vienkartines ypad
svarbias uZduotis ir viena premija gali bfiti skiriam ivertinus labai gerai darbuotojo praejusiq
kalendoriniq metq veikla).
22.Konl<retgs priemokq ir premijq dydZiai nustatomi istaigos vadovo isakymu. Darbuotojui
skiriamos priemokos ir premijos dydis priklauso nuo istaigai skirtq asignavimq' Darbuotojq
skiriama priernoka ir premija mokama kartu su pareigines algos pastoviqja dalimi pavedimu
i darbuotojo banko s4skait4.
23. irremija gali bUti skiriama papildomai prie kintamosios dalies, skiriama tik premija arba tik
nustatoma darbuotojui kintamoj i dalis.

17. priemokq

