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PATVIRTINTA 
Panevėžio muzikos mokyklos 
direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. 
įsakymu Nr. V-134 

 

 

PANEVĖŽIO MUZIKOS MOKYKLOS  

DARBO UŽMOKESČIO APMOKĖJIMO SISTEMA 

 

I. SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Panevėžio muzikos mokyklos Darbo užmokesčio apmokėjimo sistema (toliau – Sistema) 

reglamentuoja Muzikos mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, darbo užmokesčio 

apskaičiavimą, darbo užmokesčio dydžius pagal pareigybes ir darbuotojų kategorijas, darbo 

užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų sumokėjimo terminus ir tvarką.  

2. Sistema parengta vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu Nr. 

XIII-198 (suvestinė redakcija 2020-01-01), Lietuvos Respublikos, švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymu „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“ Nr. V-186. 

3. Muzikos mokyklos, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistema 

formuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir 

įgyvendinimo įstatymu. 

4. Ši Sistema nereglamentuoja Muzikos mokyklos darbuotojų atliekamų darbo funkcijų 

turinio, nenumato darbo funkcijų aprašymo, darbuotojams privalomų kvalifikacinių reikalavimų, 

kuriuos numato darbuotojų pareigybės nuostatai. 

5. Muzikos mokykloje nėra kolektyvinės sutarties, todėl Sistema patvirtinama direktoriaus 

įsakymu, atlikus darbuotojų informavimo ir konsultavimo procedūras, Darbo kodekso nustatyta 

tvarka. Sistema gali būti keičiama, įvykdžius darbuotojų informavimo ir konsultavimo procedūras 

darbo kodekso nustatyta tvarka. 
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II. SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ PAREIGYBĖS 

 

6. Biudžetinių įstaigų darbuotojų pareigybės yra keturių lygių: 

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

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

išsilavinimas su magistro laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 

6.1.2. A2 – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis 

išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis 

koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu 

išsilavinimu, taip pat mokytojų pareigybės; 

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

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

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

įgyta profesinė kvalifikacija; 

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

reikalavimai. 

 

III. SKYRIUS 
DARBO UŽMOKESTIS IR JO DALYS. DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA 

 

7. Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokestį sudaro: 

7.1. pareiginė alga (pastovioji ir kintamoji dalys arba tik pastovioji dalis, jeigu įstatymo 

nustatyta tvarka kintamoji dalis nenustatyta); 

7.2. priemokos; 

7.3. mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą, 

budėjimą ir darbą, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų. 

7.4. premijos. 

8. Kartą per pusmetį, mokytojams vykstantiems į prioritetinius respublikinius ar 

tarptautinius konkursus, tarptautinius festivalius, poilsio ir švenčių dienomis darbo užmokestis 

mokamas teisės aktų nustatyta tvarka. 

9. Mokyklos darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma 

pareiginės algos koeficientais.  

10. Mokytojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš naujo 

pasikeitus pedagoginiam stažui, kvalifikacinei kategorijai. 

11. Pareigybių, kurias atliekant darbas laikomas pedagoginiu ir įskaitomas į pedagoginio 

darbo stažą, sąrašą tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras. 
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12. Konkretus darbo užmokestis nustatomas individualiai kiekvienam darbuotojui ir 

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

darbo teisės normos nenumato kitų reikalavimų. 

13. Mokyklos vadovo, jų pavaduotojų ugdymui, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma 

pagal įstatymo (2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu Nr. XIII-198 (suvestinė 

redakcija 2020-01-01)) 5 priedą, atsižvelgiant į mokykloje ugdomų mokinių skaičių, pedagoginio 

darbo stažą ir veiklos sudėtingumą.  

14. Darbo apmokėjimo dydžiai yra nustatomi pagal pareigybių sąrašą, darbuotojo keliamų 

kvalifikacinių reikalavimų, darbuotojo išsilavinimo, stažo, darbinės patirties ir skaičiuojant pagal 

darbo apmokėjimo koeficientų dydžius, nurodytus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių 

įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme. Mėnesinis mokytojų – koncertmeisterių darbo 

užmokestis apskaičiuojamas pagal pareiginį sąrašą. Pedagogams pritaikoma penkių darbo dienų 

savaitė. Atskirų kategorijų darbuotojams darbo užmokestis gali būti nustatomas, atsižvelgiant į 

jiems nustatytas darbo normas, valandinio atlygio dydžius ir koeficientus. 

15. Muzikos mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atliekamo darbo turinys, 

jo charakteristika, privalomi kvalifikaciniai reikalavimai, nustatomi pareigybių aprašymuose. 

16. Konkretūs, mėnesinės algos, kitos apmokėjimo formos ir sąlygos, normos nustatomos 

Panevėžio muzikos mokyklos direktoriaus įsakymais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 

patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymu, priimtais Vyriausybės nutarimais dėl 

minimalios mėnesinės algos dydžio. 

17. Mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo švietimo programas, nurodytų Lietuvos 

Respublikos valstybių ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. 

įstatymu Nr. XIII-198 (su vėlesniais pakeitimais), 5 priedo I skyriuje, pareiginių algų pastoviosios 

dalies koeficientai nustatomi už 37 valandas (kontaktines ir nekontaktines) per savaitę, 1512 – per 

mokslo metus, apmokant vienodu tarifu. Etato dalis skaidoma smulkiau nei 1 etatas. 

18. Etatas, 1512 valandų per metus (37 val. per savaitę) susideda iš: 

18.1. Kontaktinės valandos mokytojams skiriamos, atsižvelgiant į mokyklos ugdymo planą, 

programų rengimo metodines rekomendacijas, į mokinių skaičių, klasių (grupių) skaičių ir dydį, 

kurias nustato Panevėžio miesto savivaldybės taryba. 

18.2. Mokytojo, koncertmeisterio darbo užmokestis mažinamas/didinamas, kai 

individualiame ar grupiniame mokyme sumažėja/padidėja mokinių skaičius (mokinys išsibraukia iš 

mokinių sąrašų arba keičia mokytoją, atsižvelgiant į tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymus.  

18.3. Vadovo įsakymu keičiama mokytojo, koncertmeisterio etato dalis. 

18.4. Mokytojas, koncertmeisteris su vadovo įsakymu supažindinamas pasirašytinai. 
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18.5. Funkcijoms susijusioms su kontaktinėmis valandomis, 40 proc. skiriama specialybės 

mokytojams: 

18.5.1. Pasiruošimas pamokoms (planavimas, užduočių rengimas, aranžuočių rašymas, 

individualios pažangos analizė, dienynų pildymas), tėvų informavimas, profesinis tobulėjimas. 

18.5.2. Mokymo priemonių priežiūra (muzikos instrumentų derinimas, instrumentų higiena, 

priežiūra, remontas); 

18.5.3. Pasiruošimas viešiems mokinių pasirodymams (konkursai, koncertai, renginiai ir 

kt.). 

18.6. Funkcijos susijusios su veikla mokyklos bendruomenei: 

18.6.1. Mokytojų tarybos posėdžiai (4 kartai per mokslo metus po 2 valandas) 8 valandos. 

18.6.2. Metodinės grupės susirinkimai (1 kartą per mėnesį po 0,5 – 1 valandos) 5-10 valandų 

per mokslo metus. 

18.6.3. Veikla mokyklos savivaldos ir direktoriaus įsakymu patvirtintose darbo grupėse 0,5 

– 1 valandos, 21-42 valandos per mokslo metus. 

18.6.4. Mokinių konsultavimas konkursams, festivaliams, koncertams, 1 renginys – 1 

valanda – 42 valandos per mokslo metus. 

18.6.5. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 0,5 – 1 valandos, 21-42 valandos per 

mokslo metus. 

18.6.6. Viešųjų renginių (koncertų, festivalių) organizavimas ir dalyvavimas 1 valanda – 42 

valandos per mokslo metus. 

18.6.7. Projektų rengimas ir įgyvendinimas 1-2 valandų, 42-84 valandos per mokslo metus. 

18.6.8. Mokytojų ekspertinė veikla 1 val., 42 valandos per mokslo metus. 

18.7. Bendruomenės valandos derinamos su kiekvienu mokytoju individualiai. 

19. Susitarimas dėl papildomo darbo: 

19.1. Darbo sutarties šalys susitarimu dėl papildomo darbo, kuris tampa darbo sutarties 

dalimi, gali susitarti dėl darbo sutartyje anksčiau nesulygtos papildomos darbo funkcijos atlikimo. 

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

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

(susitarimas dėl darbo funkcijų gretinimo). 

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

papildomos darbo funkcijos sukeitimo tam tikram laikotarpiui ar neterminuotai.  

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

darbo teisės normų nustatyti maksimaliojo darbo ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimai, t.y. 

darbo laikas, įskaitant viršvalandžius ir darbą pagal susitarimą dėl papildomo darbo, per darbo dieną 

(pamainą) negali būti ilgesnis kaip dvylika valandų, neįskaitant pietų pertraukos, ir šešiasdešimt 

valandų per kiekvieną septynių dienų laikotarpį. 
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19.4. Susitarime dėl papildomo darbo turi būti nurodyta, kuriuo metu bus atliekama 

papildoma darbo funkcija, jos apimtis darbo valandomis, darbo užmokestis ar priemoka už 

papildomą darbą ar kita.  

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

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

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

susitaria kitaip.  

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

teikti pagrindinei darbo funkcijai, nebent mokyklos vadovas nustato kitaip.  

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

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

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

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

tiek, kiek ji atliekama. 

IV. SKYRIUS 
DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMO ORGANIZAVIMAS 

 

20. Darbo užmokestis mokamas pinigais. 

21. Darbo užmokestis pervedamas į darbuotojo asmeninę banko sąskaitą.  

22. Darbo užmokestis išmokamas darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, du kartus 

per mėnesį pervedant į jų asmenines sąskaitas pasirinktame banke. Raštišku prašymu darbo 

užmokestis gali būti mokamas vieną kartą per mėnesį. 

23. Už pirmąją mėnesio dalį yra suma (avansas), kuri negali viršyti pusės per visą mėnesį 

išmokamos sumos. Jeigu darbuotojas dirbo nepilną mėnesį, jam ši užmokesčio dalis gali būti 

mokama tik tuo atveju, kai jis yra dirbęs didžiąją pirmosios mėnesio pusės dalį. Priskaičiavus 

avansą, darbo užmokesčio priskaičiavimo kortelėje (asmeninėje sąskaitoje) įrašoma avanso suma. 

Prieš pervedant į sąskaitas avansą, yra surašomas avansų išmokėjimo žiniaraštis.  

24. Už mėnesio pirmąją pusę užmokestis (avansas) išmokamas iki einamojo mėnesio 22 

dienos, likusi darbo užmokesčio dalis iki 7 dienos, tai numatyta darbuotojo darbo sutartyje. 

25. Darbo sutarčiai pasibaigus, visos darbuotojo su darbo santykiais susijusios išmokos 

išmokamos, kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju iki darbo santykių pabaigos, nebent šalys 

atleidimo metu susitaria, kad darbuotojui mokėtina suma bus sumokėta ne vėliau kaip per dešimt 

darbo dienų po darbo santykių pasibaigimo. Paskutinė darbo diena yra atleidimo diena. 

26. Muzikos mokyklos vyriausiasis buhalteris, atsakingas už darbo užmokesčio 

apskaičiavimą, kiekvienam darbuotojui asmeniškai išsiunčiama elektroniniu paštu į darbuotojo 

nurodytą elektroninį paštą atsiskaitymo lapelius iki einamo mėnesio 10 dienos. Draudžiama skelbti 
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ar teikti informaciją apie atskiro darbuotojo darbo užmokestį, nesant jo sutikimo, išskyrus kai 

informaciją apie jo darbo užmokesčio dydį privaloma pateikti teisės aktų nustatyta tvarka. 

27. Darbuotojo prašymu Muzikos mokykla išduoda pažymą apie darbuotojo darbą Muzikos 

mokykloje, nurodydamas darbuotojo darbo funkciją ar pareigas, kiek laiko jis dirbo, darbo 

užmokesčio dydį ir sumokėtų mokesčių bei valstybinio draudimo įmokų dydį. 

28. Paraiškos biudžeto lėšoms gauti, taip pat ir skirtų darbo užmokesčio išmokėjimui 

priskaitytoms privalomoms išmokėti įmokoms VSDF ir VMĮ pateikiamos iki mėnesio 5 d. ir 15 d., 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1046 Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklės. 

29. Darbo užmokestis yra apskaičiuojamas, atsakingam darbuotojui pateikus darbo laiko 

apskaitos žiniaraštį.  

30. Darbo laiko apskaitos žiniaraštyje darbuotojas nurodo faktiškai dirbtą laiką, 

atsižvelgiant į dirbtus viršvalandžius, darbą poilsio ir švenčių dienomis, ir visas kitas žymas, 

turinčias įtakos darbo apmokėjimo apskaičiavimui. Siekiant tinkamai kontroliuoti darbo laiko 

apskaitą, darbuotojas, atsakingas už Muzikos mokyklos personalo apskaitos tvarkymą, pateikia 

Muzikos mokyklos direktoriaus įsakymų kopijas bei kitus dokumentus, turinčius įtakos darbo laiko 

apskaitai, darbuotojui, atsakingam už darbo laiko žiniaraščių pildymą. 

31. Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, pasirašyti darbuotojo, atsakingo už jų pildymą, ir 

Muzikos mokyklos direktoriaus, pateikiami buhalterijai paskutinę mėnesio darbo dieną. Remiantis 

šiais žiniaraščiais, buhalterija skaičiuoja atlyginimus darbo užmokesčio kortelėse, sudaro darbo 

užmokesčio išmokėjimo žiniaraštį. 

32. Iš darbo užmokesčio yra daromos mokesčių išskaitos teisės aktų nustatyta tvarka. 

Siekiant teisingai apskaičiuoti gyventojų pajamų mokestį, kiekvienas darbuotojas buhalterijai 

pateikia laisvos formos prašymus dėl neapmokestinamųjų pajamų dydžio ir papildomo 

neapmokestinamųjų pajamų dydžio taikymo bei kitus dokumentus, įrodančius, jog būtent šį dydį 

priklauso taikyti (vaikų gimimo liudijimų kopijas, neįgalumo pažymėjimų kopijas, pažymas apie 

šeimos sudėtį, apie tai, kad vaikai mokosi bendrojo lavinimo mokyklose ir kt.). Kitos išskaitos iš 

darbo užmokesčio gali būti daromos tik įstatymo numatytais atvejais pagal vykdomuosius raštus. 

33. Išskaitos iš darbuotojo darbo užmokesčio gali būti daromos Lietuvos Respublikos darbo 

kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo ar kitų įstatymų nustatytais atvejais. 

Išskaitos darbuotojo valia turi būti vykdomos tik turint raštišką darbuotojo prašymą, kad iš jo darbo 

užmokesčio būtų daroma tam tikro dydžio išskaita. Pagal darbuotojų prašymus yra išskaitomas 

profesinės sąjungos nario mokestis ir pervedamas į profesinės sąjungos sąskaitą. 

34. Darbo užmokesčio sąnaudos yra nurašomos vadovaujantis Sąnaudų apskaitos 11 – to 

VSAFAS (viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas) tvarkos aprašo 

nuostatomis. 
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V.  SKYRIUS 
PREMIJOS, PRIEMOKOS, DARBAS POILSIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS, DARBAS 

NAKTĮ IR VIRŠVALANDINIS DARBAS 
 

35. 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 suformuluotų raštu, vykdymą 

gali siekti iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. D lygio pareigybėms 

priemokos skiriamos nuo MMA. Priemokos dydis ir išmokėjimo galimybės priklauso nuo Muzikos 

mokyklos darbo užmokesčiui skirtų asignavimų. Priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies 

suma negali viršyti 60 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. 

36. Priemokos skiriamos nurodant konkretų terminą, bet ne ilgesnį kaip iki kalendorinių 

metų pabaigos. Priemokų skyrimas įforminamas ir tvirtinamas Muzikos mokyklos direktorius 

įsakymu. 

37. Priemoka mažinama arba panaikinama jei pablogėja tų asmenų darbo rezultatai arba jie 

nevykdo minėtųjų darbų. 

38. Mokyklos darbuotojams gali būti skiriamos premijos, atlikus vienkartines ypač svarbias 

mokyklos veikalai užduotis, įvertinus labai gerai mokyklos darbuotojo praėjusių kalendorinių metų 

veiklą, įgijus teisę gauti socialinio draudimo senatvės pensiją ir darbuotojo iniciatyva nutraukus 

darbo sutartį. Premija gali būti skiriama ne daugiau kaip kartą per metus. Premijos negali viršyti 

darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. D lygio pareigybėms premijos 

skiriamos nuo MMA. Premijos skiriamos neviršijant mokyklos darbo užmokesčiui skirtų lėšų. 

39. Premija neskiriama mokyklos darbuotojui, kuriam per 12 mėnesių paskirta drausminė 

nuobauda. 

40. Skirti dirbti poilsio dieną galima tik su darbuotojo sutikimu, išskyrus atvejus, kai 

dirbama pagal suminę darbo laiko apskaitą. Už darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo 

grafiką, mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis. Darbuotojas teikia 

prašymą dirbti poilsio dieną, kuris suderinamas su atsakingu asmeniu. Suderinus prašymą dėl darbo 

poilsio dieną įforminamas ir tvirtinamas Muzikos mokyklos direktoriaus įsakymu. Mokyklos 

darbuotojams už darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo grafiką, mokamas to mėnesio 

darbo užmokestis.  

41. Švenčių dieną dirbama tik su darbuotojo sutikimu, išskyrus atvejus, kai dirbama pagal 

suminę darbo laiko apskaitą. Už darbą švenčių dieną mokamas ne mažesnis kaip dvigubas 

darbuotojo darbo užmokestis. Darbuotojas teikia prašymą dirbti švenčių dieną, kuris suderinamas su 

atsakingu asmeniu. Suderinus prašymą dėl darbo švenčių dieną įforminamas ir tvirtinamas Muzikos 

mokyklos direktoriaus įsakymu. 
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42. Už darbą naktį mokamas ne mažesnis kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio 

dydžio užmokestis. 

43. Viršvalandžiai – laikas, kada darbuotojas faktiškai dirba viršydamas darbo laiko režimo 

jam nustatytą darbo dienos ar apskaitinio laikotarpio bendrą darbo laiko trukmę. Už viršvalandinį 

darbą mokamas ne mažesnis kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis.  Už 

viršvalandinį darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo grafiką, ar viršvalandinį darbą naktį 

mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis, o už viršvalandinį darbą švenčių 

dieną – ne mažesnis kaip du su puse darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis. 

44. Darbuotojo prašymu darbo poilsio ar švenčių dienomis laikas gali būti pridedamas prie 

kasmetinių atostogų laiko.  

 

VI.  SKYRIUS 
APMOKĖJIMAS UŽ NEDARBINGUMO LAIKOTARPĮ 

 

45. Muzikos mokykla apmoka darbuotojui už pirmąsias dvi darbo dienas jo ligos metu, 

sutampančias su darbuotojo darbo grafiku. 

46. Už pirmąsias dvi darbo dienas nedarbingumo laikotarpiu yra mokama 85 proc. 

darbuotojui priklausančio vidutinio darbo užmokesčio. 

47. Pagrindas skirti ligos išmoką (pašalpą) yra nedarbingumo pažymėjimas, išduotas pagal 

sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamas Elektroninių 

nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo 

taisykles. 

48. Vaduojančiam mokytojui, vaduojamo mokytojo nedarbingumo laikotarpiu, nustatoma 

vaduojamų pamokų etato dalis ir mokamas atlygis už pavaduotų pamokų etato dalį. 

49. Buhalteris, atsakingas už darbo užmokesčio apskaičiavimą, privalo pateikti pranešimus 

apie laikiną nedarbingumą VSDF (valstybinio socialinio draudimo fondas). 

 

VII. SKYRIUS 
IŠSKAITOS IŠ DARBO UŽMOKESČIO 

 

50.Išskaitos iš darbo užmokesčio gali būti daromos tokiais atvejais: 

50.1. grąžinti perduotoms ir darbuotojo nepanaudotoms pagal paskirtį darbdavio pinigų 

sumoms; 

50.2. grąžinti sumoms, permokėtoms dėl skaičiavimo klaidų; 

50.3. atlyginti žalai, kurią darbuotojas dėl savo kaltės padarė darbdaviui; 

50.4. išieškoti atostoginiams už suteiktas atostogas, viršijančias įgytą teisę į visos trukmės ar 

dalies kasmetines atostogas, darbo sutartį nutraukus darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių 
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(darbo kodekso 55 straipsnis) arba dėl darbuotojo kaltės darbdavio iniciatyva (Darbo kodekso 58 

straipsnis). 

51. Išskaitą išskaičiuojama patvirtinus Muzikos mokyklos direktoriaus įsakymu. 

52. Muzikos mokyklos direktorius turi teisę duoti nurodymą padaryti išskaitą ne vėliau kaip 

per vieną mėnesį nuo tos dienos, kurią Muzikos mokykla sužinojo ar galėjo sužinoti apie atsiradusį 

išskaitos pagrindą. 

53. Išskaitų dydžiai: 

53.1. Jei darbo užmokestis neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto 

minimalaus darbo užmokesčio – išskaitos dydis negali viršyti dvidešimt procentų išmokėtino darbo 

užmokesčio, išskyrus atvejus jei: 

53.1.1. Išieškomas išlaikymas periodinėms išmokomis, žalos, padarytos suluošinimu ar 

kitokiu sveikatos sužalojimu, taip pat maitintojo gyvybės atėmimu, atlyginimui ir žalos, padarytos 

nusikalstama veika, atlyginimui, kai išieškoma iki penkiasdešimt procentų darbuotojui išmokėtino 

darbo užmokesčio. 

53.1.2. Išieškoma pagal kelis vykdomuosius dokumentus, darbuotojui turi būti paliekama 

penkiasdešimt procentų išmokėtino darbo užmokesčio. 

53.2. Jei darbo užmokestis viršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą minimalų 

darbo užmokestį – iš darbo užmokesčio dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

patvirtintą minimalaus mėnesinio darbo užmokesčio dydį, išskaitoma septyniasdešimt procentų 

išmokėtino darbo užmokesčio, jeigu darbo ginčą nagrinėjęs organas nenustato mažesnio išskaitų 

dydžio. 

 

VIII. SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
54. Mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimas neturi viršyti mokyklos darbo užmokesčiui 

skirtų lėšų.  

_____________________________ 


