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KUPISKIO SOCIALIMU PASLAUGU CENTRO DARBU9T9JU DARB9 APMSKEJIMg
TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Darbuotojq darbo apmokejimo tvarkos apra5as (toliau - ApraSas) reglamentuoja Kupi5kio
socialiniq paslaugq centro (toliau - Centro) darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis (toliau -
darbuotojai), darbo apmokejimo sistemq, pareigines algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijus,
pareigines algos pastoviosios dalies koeficiento didinimo kriterijus, pareigines algos kintamosios
dalies mokejimo tvark4 ir s4lygas, priemokq ir premijq, materialiniq paSalpq mokejimo tvark4 ir
sqlygas, darbuotojq pareigybiq lygius ir grupes, taip pat kasmetiniveiklos vertinim4.

2. Apra5as parengtas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybes ir
savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo istatymu Nr. XIII-I9 g, 2Ol7 m. lapkridio l6 d.
Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo istatymo Nr.
XIII-198 2,3,4 ir 5 priedq pakeitimo istatymu ir 2016m. rugsejo l4 d. Lietuvos Respublikos darbo
kodekso patvirtinimo, isigaliojimo ir igyvendinimo istatymu Nr. XII-2603.

3. Pagrindines Siame tvarkos apra5e vartojamos s4vokos:

3.1. darbuotojas - asmuo, dirbantis Centre pagal su juo sudaryt4 darbo sutarti;

3.2. darbo uZmokestis - visos darbuotojo pajamos, gaunamos uZ darbq,atliekam4 pagal darbo
sutartisu Centru, t. y. pareiginis atlyginimas, priemokos;

3.3.darbuotojq s4ra5as - tai dokumentas, kuriame nurodomi visi darbuotojai, pateikiami
duomenys apie jq darbo stfrq, i5silavinim4, kvalifikacing kategorij4, paskirt4 darbo kmvi ir nurodomi
kiti teises aktuose nustatyti duomenys, kuriq reikia darbo uZmokesdiui apskaidiuoti. Darbuotojq
sqra5as sudaromas metams.

3.4. priemoka - darbo uZmokesdio kintamoji dalis, kuri darbuotojui
nukrypstant nuo iprastq darbo s4lygq, t. y. uz papildomus darbus, uZ laikinai
funkcijq (pareigq) vykdymq, uZ iprast4 darbo krDvivirsijandi4 veikl4;

mokama uZ darbq

nesandiq darbuotojq

3.5. premija - kintamoji darbo uZmokesdio dalis, skirta darbuotojams skatinti;
3'6' materialine paSalpa-taifinansine parama darbuotojui (ar jo Seimai), skiriama darbuotojui,

kurio materialine bftle sunki del jo paties ligos, Seimos nario (sutuoktinio, vaiko, (ivaikio), motinos,
tevo (imotes, itevio) ligos ar mirties, stichines nelaimes ar turto netekimo ar kitq aplinkybiq.



4. Informacij4 apie darbuotojus, t. y. jq i5silavinimq, darbo staL6, kvalifikacing kategorij4 ir
kitus duomenis, renka ir tvarko sekretore - administratore, vyr. buhalteriui pateikia einamqiq metq

spalio 1 d. stoviui iki spalio 5 dienos.

5. Darbuotojo valandinis atlygis arba menesine alga negali buti maZesni uZ Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nustatytus minimalqji valandini atlygi ir minimaliqj4 menesing alg4.

6. Su Sia darbo apmokejimo tvarka supaZindinami visi Centro darbuotojai.

7.

II SKYRIUS
DARBO LAIKO APSKAITA

7. Darbo laiko apskaitos Ziniara5ti atsakingi uZ 5i darb4 darbuotojai pildo kiekvien4 dien4.

8. Iki einamojo menesio 25 dienos uZpildyti ir atsakingq asmenq pasira5yti darbo laiko
Ziniarasdiai pateikiami buhalteriui. Buhalteris, priimdamas darbo laiko apskaitos Ziniara5ti, patikrina
visq rekvizitq uZpildymo teisingum4. Visi5kai ir teisingai iformintas darbo laiko apskaitos Ziniara5tis
yra pagrindas skaidiuoti darbuotoj ams priklausanti darbo uZmokesti.

9. Kiekvien4 menesi darbo uZmokestis darbuotojams skaidiuojrunas, atsiZvelgiant i fakti5kai
dirbt4laik4.

III SKYRIUS
DARBUOTOJV PAREIGYBIV LYGIAI IR GRUPES

10. Centro darbuotojq pareigybes yra keturiq lygiq:

10.1. A lygio - pareigybes, kurioms butinas ne Zemesnis kaip aukstasis issilavinimas;
10.2. B lygio - pareigybes, kurioms bttinas ne Zemesnis kaip aukstesnysis issilavinimas ru

specialusis vidurinis i5silavinimas, igyti iki 1995 metq;

10'3. C lygio - pareigybes, kurioms butinas ne Zemesnis kaip vidurinis issilavinimas ir (ar)

igyta profesine kvalifi kacij a;

l0'4' D lygio - pareigybes, kurioms netaikomi i5silavinimo ar profesines kvalifikacijos
reikalavimai.

I l. Centro darbuotojq pareigybes skirstomos i Sias grupes:

I 1' l ' biudZetiniq istaigq vadovai, kuriq pareigybes priskiriamos A lygiui, atsiZvelgiant i butin4
iSsilavinim4 toms pareigoms eiti;

I 1.2. struktiiriniq padaliniq vadovai , kuriq pareigybes priskiriamos A arba B lygiui,
atsiZvelgiant i bEtin4 i5silavinim4 toms pareigoms eiti;

11.3. specialistai, kuriq pareigybes priskiriamos A arba B lygiui, atsiZvelgiant i butin4
i5silavinim4 toms pareigoms eiti;



11.4. kvalifikuoti darbuotojai, kuriq pareigybes priskiriamos c lygiui;

I 1.5. darbuotojai, kuriq pareigybes priskiriamos D lygiui (toliau - darbininkai).

12. Vadovas tvirtina istaigos darbuotojq pareigybiq s4ra5e esandiq pareigybiq apra5ymus.

f staigos vadovo pareigybiq apra5ymq tvirtina savivaldybe.

13. Darbuotojq pareigybes grupe, pavadinimas, pareigybes lygis ,specialtis reikalavimai,

keliami Sias pareigybes einandiam darbuotojui (i5silavinimas ,darbo patirtis, profesine kvalifikacija),
pareigybei priskirtos funkcijos nurodomos pareigybes apraSyme, kuris tvirtinamas vadovaujantis

teises aktq nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS
DARBO UZVTOTNSCTO SANDARA

14. Centro darbuotojq darbo uZmokesti sudaro:

14.1. pareigine alga (menesine alga - pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis);

14.2.priemokos;

14.3. mokejimas uZ darb4poilsio ir Svendiq dienomis, nakties bei vir5valandinidarb4, budejim4
ir esant nukrypimams nuo normaliq darbo sQlygtU

14.4. premijos.

V SKYRIUS
PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMAS

15. Centro darbuotojq, iSskyrus darbininkus, pareigines algos pastovioji dalis nustatoma
pareigines algos koefi cientais.

[vertinami Sie kriterijai:

- l,eiklos sudetingumas;

- darbo krflvis (intensyvumas nevirsijant nustatyto darbo laiko);

- atsakomybes lygis;

- papildomq igudziq ar svarbiq einamoms pareigoms Ziniq turejimas;

- savaranki5kumo lygis;

- darbo funkcijq ivairove

- kiti kriterijai.



Pareigines algos koeficiento vienetas yra lygus pareigines algos baziniam dydZiui (pareigines

algos bazinis dydis nustatomas istatymu). Pareigines algos pastovioji dalis apskaidiuojama atitinkam4
pareigines algos koeficientq dauginant is pareigines algos bazinio dydiio.

16. Centro direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams pareigines algos pastovioji dalis
nustatoma pareigines algos koeficientais pagal Apra5o I pried4, atsiZvelgiant ! pareigybiq sqra5e

nustatytq darbuotojq pareigybiq skaidiq ir vadovaujamo darbo patirti, kuri apskaidiuojama sumuojant
laikotarpius, kai buvo vadovaujama. Nustatyta Centro direktoriaus pavaduotojo socialiniams
reikalams pareigine alga (pastovioji dalis kartu su kintamqja dalimi) negali vir5yti praejusio ketvirdio
Centro darbuotojq 5 vidutiniq pareiginiq algq (pastoviqjq daliq kartu su kintamosiomis dalimis)
dydZiq.

17. Centro darbuotojq, iSskyrus darbininkus, pareigines algos pastovioji dalis nustatoma pagal
Apraso 2 pried4 , 3 priedq atsiZvelgiant i pareigybes lygi ir profesinio darbo patirti, kuri
apskaidiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiskas pareigybes apra5yme
nustatytam tam tikros profesijos ar specialybes darbas arba vykdytos analogiSkos pareigybes
apra5yme nustatytoms fu nkcij os.

18. Darbininkq pareigines algos pastovioji dalis nustatoma minimalios menesines algos dydZio
19. Darbuotojq pareigines algos pastoviosios dalies koeficientus pagal darbo apmokejimo

tvarkoje numatytus kriterijus ir koeficientq dydZius nustato Centro direktorius, patvirtina isakymu
pagal valstybes funkcijas.

20. Pareigybiq s4ra5ai derinami su Kupi5kio rajono savivaldybes administracijos direktoriumi,
o didZiausi4 leistin4 darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis ir gaunandiq darbo uZmokesti iS

savivaldybes biudZeto, pareigybiq skaidiq tvirtina KupiSkio rajono savivaldybes taryba.

21. Centro darbuotojo pareigines algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje.

22.Pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iS naujo pasikeitus darbuotojq
pareigybiq skaidiui (t. y. perejus i kit4 istaigq grupg), vadovaujamo darbo patirdiai ir (ar) profesinio
darbo patirdiai ,igrjus kvalifikacing kategorij4 ir (ar) pasikeitus kvalifikacinei kategorijai.

23. Didejant minimaliems pareigines algos pastoviosios dalies koeficientq dydZiams

atitinkamu dydZiu gali buti didinama ir darbuotojq pareigines algos pastovioji dalis, nevir5ijant

istatyme numatytq maksimaliq dydZiq.

24. Al lygio pareigines algos pastoviosios dalie koeficientas didinamas 20 procentq.

VI SKYRIUS
PAREIGINES ALGOS KINTAMOSIOS DALIES NUSTATYMAS



25. Centro darbuotojq pareigines algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praejusiq

metq veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines uZduotis, siektinus rezultatus ir jq
vertinimo rodiklius.

26.Pareigines algos kintamoji dalis, atsiZvelgiant ipraejusiq metq veiklos vertinim4, nustatoma

vieneriems metams ir gali siekti iki 50 procentq pareigines algos pastoviosios dalies.

27. Centro darbuotojo pareigines algos kintamoji dalis gali biiti nustatyta priemimo i darb*
metu, atsiZvelgiant i darbuotojo profesing kvalifikacij4 ir jam keliamus uZdavinius, tadiau ne didesne

kaip 20 procentq pareigines algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip vieneriems metams.

28. Konkredius pareigines algos kintamosios dalies dydZius pagal Centro darbo apmokejimo
sistem4, ivertings Centro darbuotojq praejusiq metq veikl4, nustato Centro direktorius isakymu.

29 . Darbininkams pareigines algos kintamoj i dalis nenustatoma.

VII SKYRIUS
DARBUOTOJU KASMETINES VEIKLOS VERTINIMAS IR SKATINIMAS

30. Centro darbuotojq kasmetinio veiklos vertinimo tikslas - ivertinti Centro darbuotojq,

i5skyrus darbininkus, praejusiq kalendoriniq metq veikl4 pagalnustatytas metines uZduotis, siektinus

rezultatus ir jq vertinimo rodiklius.

31. Kiekvienais metais iki sausio 31 dienos yra nustatomos metines veiklos uZduotys, siektini
teniltatai ir jq vertinimo rodikliai, o einamaisiais metais priimtam Centro darbuotojui - per vienq

menesi nuo priemimo i pareigas dienos, tadiau jeigu iki einamqjq kalendoriniq metq pabaigos lieka
maZiatkaip 6 menesiai einamiesiems metams siektini reniltataiirjq vertinimo rodikliai nenustatomi.

Prireikus nustatytos metines uZduotys, siektini reniltataiir jq vertinimo rodikliai einamaisiais metais
gali biiti vien4 kart4 pakeisti arba papildyti, bet ne veliau kaip iki liepos I dienos.

32. Metines veiklos uZduotis, siektinus rezultatus irjq vertinimo rodiklius Centro darbuotojams

nustato ir kasmeting veikl4 vertina tiesioginis jq vadovas. Centro darbuotojtl veikla ivertinama
kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, jeigu darbuotojas ne trumpiau kaip 6 menesius per praejusius

kalendorjnius metus ejo pareigas Centre.

33. Centro darbuotojo tiesioginis vadovas ivertings darbuotojo praejusiq kalendoriniq metq
veikl4:

33.1. labai gerai - teikia vertinimo iSvad4 Centro direktoriui su sillymu nustatyti vieneriems

metams pareigines algos kintamosios dalies dydi, ne maZesni kaip 10 procentq pareigines algos
pastoviosios dalies.



33.2. getai - teikia vertinimo iSvad4 Centro direktoriui su siulymu nustatyti vieneriems metams

pareigines algos kintamosios dalies dydi. Pareigines algos kintamosios dalies dydis - 5 procentai;

33.3. patenkinamai - teikia vertinimo iSvad4 Centro direktoriui su sitilymu vienerius metus

nenustatyti pareigines algos kintamosios dalies dydZio;

33.4. nepatenkinamai - teikia vertinimo iSvad4 Centro direktoriui su siiilymu vieneriems

metams nustatyti maZesni pareigines algos pastoviosios dalies koeficientq, tadiau ne ma2osn!, negu

nurodyta Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo

istatymo 1-3 prieduose tai pareigybei pagal vadovaujamo darbo patirti ir (ar) profesing darbo patirti
numatytas minimalus pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas. Pareigines algos kintamosios

dalies maZinimo dydis - 5 procentai.

34. Centro direktorius, gavgs i5 tiesioginiq vadovq darbuotojq ivertinimq, per 10 darbo dienq
priima sprendim? pritarti ar nepritarti Centro darbuotojo tiesioginio vadovo siulymams del pareigines

algos kintamosios dalies nustatymo.

35. Konkredius pareigines algos kintamosios dalies dydZius nustato Centro direktorius.
Pareigines algos kintamoji dalis mokama nuo einamqjq metq kovo 1 d. iki kitq metq vasario 29 d.

VIII SKYRIUS
PRIEMOKOS, DARBAS POISIO IR sVNNEry DIENOMIS, DARBAS NAKTI BEI

VIRSvALANDINIs bannas

36. Priemokos ir premijos centro darbuotojams skiriamos Centro direktoriaus isakymu.
37. Priemokq ir pareigines algos kintamosios dalies suma negali virsyti 60 procentq pareigines

algos pastoviosios dalies dydZio.

38. Centro darbuotojams gali b[ti nustatomos priemokos:

38.1. uZ papildom4 darbo kriivi, kai yra padidejgs darbq mastas atliekant pareigybes apra5yme

nustatytas funkcijas nevirsijant nustatytos darbo laiko trukmes;

38-2. uZ papildomq pareigq ar uZduodiq, nenustatytq pareigybes aprasyme ir suformuluotq
ra5tu, vykdym4.

39. Priemokq dydis:

39.1. atliekant iprastQ darbo krfivi vir5ijandius darbus, nevir5ijant nustatytos darbo laiko
trukmes - iki 30 procentq centro darbuotojui nustatytos pareigines algos pastoviosios dalies dydZio
uZ fakti5kai tomis s4lygomis dirbt4laik4;

39.2. laikinai nesandiq Centro darbuotojq funkcijq vykdymq:

39-2.1. darbuotojams apmokama uZ faktiSk4 dirbtq laik4 pagal turim4 kvalifikacijq;



39.2.2. kitiems darbuotojams - 30 procentq tamybinio atlyginimo dydZio uZ faktiikai tomis

s4lygomis dirbt4 laik4.

40. Priemokos gali biiti nustatomos Apra5o 38.1 ir 38.2 papunkdiuose esandiq aplinkybiq
laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki kalendoriniq metq pabaigos. Priemokos dydis ir i5mokejimo
galimybes priklauso nuo centrui darbo uZmokesdiui skirtq asignavimq.

4l.Ui'darbq poilsio arba Svendiq dienq mokamas ne maZesnis kaip dvigubas darbo uZmokestis

arba darbuotojo pageidavimu kompensuojama suteikiant darbuotojui per menesi kit4 poilsio dien4
arbatqdien? pridedant prie kasmetiniq atostogq ir mokant uZ tas dienas darbuotojui jo vidutini darbo
uZmokesti.

42. UZ, vir5valandini darb4 ir darb4 nakti mokama ne maZiau kaip pusantro darbuotojo darbo
uZmokesdio.

43. Darbuotojams ne daugiau kaip vien4 kart4 per metus gali btiti skiriamos premijos:

43.1. atlikus vienkartines ypad svarbias Centro veiklai uZduotis -iki 100 % eury pareigines

algos pastoviosios dalies dydZio;

43.2. ivertinus labai gerai Centro darbuotojo praejusiq kalendoriniq metq veikl4 - ikilgg %
pareigines algos pastoviosios dalies dydZio.

43.3.igijus teisg gauti socialinio draudimo senatves pensij4 ir darbuotojo iniciatyva nutraukus
darbo sutarti.

44. Premija neskiriama Centro darbuotojui, kuriam per 12 menesiq paskirta drausmine
nuobauda.

45. Premijos dydis ir i5mokejimo galimybes priklauso nuo Centro darbo uZmokesdiui skirtq
asignavimq.

IX SKYRIUS
MATERIALINE PASALPA

46. Centro darbuotojams, kuriq materialine bukle tapo sunki del jq padiq ligos, Seimos nariq
(sutuoktinio, vaiko (ivaikio), motinos (imotes), tevo (itevio), brolio (ibrolio), sesers (!seseres), taip
pat i5laikytiniq, kuriq globeju ar r0pintoju yra paskirtas darbuotojas, ligos ar mirties, stichines
nelaimes ar turto netekimo, jeigu yra Centro darbuotojo ra5ytinis pra5ymas ir pateikti atitinkam4
aplinkybg patvirtinantys dokumentai, gali b[ti skiriama iki 2 minimalios menesines algos dydZio
materialine pa5alpa i5 Centrui skirtq le5q.

47. Mirus Centro darbuotojui, jo Seimos nariams i5 Centrui skirtq lesq gali b[ti i5mok amaiki2
minimalios menesines algos dydZio materialine pa5alpa, jeigu yra jo Seimos nariq rasytinis pra5ymas

ir pateikti mirties fakt4 patvirtinantys dokumentai.



48. Centro darbuotojui materialing pa5alp4 skiria Centro direktorius isakymu iS Centrui
savivaldybes biudZeto darbdavio socialinei paramai skirtq asignavimq.

X SKYRIUS

ISSKAITYMAI IS DARBo uZluoxnselo

49. I5 priskaidiuoto darbo uZmokesdio i5skaidiuojama:

49.1. istatymq nustatyti mokesdiai (GpM ir VSD);

49.2.profsqungos nario mokestis - tik pagal rasytini darbuotojo prasym4.

49'3. antstoliq patvarkymuose nurodytos sumos. Sie isskaitymai vykdomi gavus iS antstoliq
patvarkymus, kurie patvirtina darbuotojo pareig4 moketi alimentus, skol4 uZ trflkumus, Zalos
atlyginim4 ar kitus isiskolinimus.

49.4. kitos, anksdiau neivardintos sumos.

50. Jei darbuotojas dirba keliose darbovietese, jis
neapmokestinamas pajamq dydis.

pasirenka vien4, kurioje bus taikomas

XI SKYRIUS
DARBO UZVTOTTStTO MOKEJIMAS,TERMINAI, VIETA

5l . Darbo uZmokestis Centro darbuotojams mokamas du kartus per menesi, esant darbuotojo
rastiskam pra5ymui -kartqper menesi. UZ pirmqi4 menesio pusg iki kiekvieno menesio 15 dienos
mokamas avansas, kurio suma nurodyta darbuotojo pra5yme. Avanso suma negali vir5yti 50%
priskaidiuoto darbo uZmokesdio. Jeigu mokejimo terminas sutampa su nedarbo arba Sventine
dienomis, jis perkeliamas i ankstesng dien4. Antroji dali atlyginimo: apskaidiuota suma atdmus jau
ismoket4 avans4 ir visus priklausandius i5skaitymus, ismokama iki paskutines menesio dienos.

52' Atsibrelgiant i galimus finansiniq lesq gavimo sutrikimus ne del Centro kaltes, darbo
uZmokesdio mokejimo terminai gali bDti keidiami apie tai informuojant darbuotojus.

53. Avansui apskaidiuoti ir i5moketi sudaromas darbuotojq sqraSas,,Stekas,, progftlma. Avanso
suma raSoma eurais be centq. Sudaryt4 ZiniaraStipasira5o vyriausiasis buhalteris ir direktorius.

54. Darbo uZmokesdio apskaita tvarkoma naudoj ant,,Stekas,, program4.

55' Kiekvienq kalendoriniq metq darbo uZmokesdio duomenys kaupiami Asmeninese
s4skaito se-kortelese.

56. Darbo uZmokestis centro darbuotojams pervedamas i darbuotojo nurodyt4 banko s4skait4.
58' Darbuotojq, dirbusiq ne visas menesio darbo dienas, darbo uZmokestis apskaidiuojamas

taip: pareigines algos dydis padalijamas i5 to mdnesio darbo dienq skaidiaus, gautas darbo dienos



atlygis padauginamas iS dirbtq dienq skaidiaus. Darbuotojams, kuriq darbo uZmokestis
apskaidiuojamas pagal valandini ikaini, fakti5kai dirbtq valandq skaidius dauginamas iS valandinio

ikainio.

XII SKYRIUS
MOKEJIMAS UZ LIGOS LAIKOTARPIUS

59.Uzdvi pirm4sias ligos darbo dienas Centro darbuotojams mokama 100 procentq vidutinio
darbo uZmokesdio dydZio ligos pa5alpa.

XIII SKYRIUS
MOKEJIMAS UZ ATOSTOGAS

60. Kasmetines atostogos - tai darbo dienos (LR darbo kodeksas patvirtintas 2016 m. rugsejo
14 d. istatymu Nr. XII-2603) , suteikiamos darbuotojams pailseti ir atstatyti darbingum4, paliekant
darbo viet4 (pareigas) ir mokant vidutini darbo uZmokesti.

61. Kasmetiniq minimaliq atostogq trukme - 20 darbo dienq (20t7-06-06 xII TAR, isigalioja
2017-07-01). Darbuotojams iki l8 metq, invalidams, motinai ar tdwi, vieniems auginantiems vaikE
iki 14 m. arba vaikq invalid?, iki jam sueis 16 metq - 25 darbo dienos (Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimas,20lT m. birZelio 2l d. Nr. 496).

62. Dirbantiems ne vis4 darbo dien4 arba ne vis4 darbo savaitg atostogos netrumpinamos.

63' Pailgintos darbo dienq atostogos (Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarim as,2017 m.
birZelio 21 d. Nr. 496) suteikiamos socialines ir medicinos srities darbuotojams.

64. Papildomos atostogos suteikiamos ui ilgalaiki nepertraukiamqii darbq Centre:
darbuotojams, turintiems didesni kaip l0 metq nepertraukiam4ji darbo staLq - 3 darbo dienos, uZ
kiekvienq paskutiniq 5 metq darbo staZq - 1 darbo diena (Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimas, 2017 m. birZelio 21 d. Nr.496).

65. Darbuotojams, turintiems teisg gauti pailgintas ir papildomas atostogas, jq pasirinkimu
suteikiamos arba tik pailgintos ,arba prie kasmetiniq atostogq pridetos papildomos atostogos.

66.Ui, pirmuosius darbo metus atostogos gali btiti suteikiamos po 6 menesiq nepertrauktojo
darbo staZo Centre, bet ne veliau kaip iki darbo metq pabaigos. Atostogos uZ antrus ir paskesnius

darbo metus suteikiamos pagal atostogq grafikus bei tarpusavio susitarimu. Kasmetiniq atostogq
suteikimo grafikas yra tvirtinamas centro direktoriaus isakymu.



67. Atostogos dalimis suteikiamos Salims susitarus. Viena iS atostogq daliq negali bflti
trumpesne kaip 10 darbo dienq (2017-06-06 xII TAR ,2017-06-14 Identifikacinis kodas 2017-lo02t,
isigalioja 2017 -07 -01).

68' AtSaukti i5 atostogq leidZiama tik darbuotojui sutikus. Nepanaudota atostogq dalis turi biiti
suteikiama kitu darbo metq laiku arba prdungiama prie kitq darbo metq atostogq.

69' AtleidZiant darbuotojE i5 darbo (iSskyrus atvejus, kai atleidaiana del jo kaltes),
nepanaudotos atostogos jo pageidavimu suteikiamos nukeliant atleidimo dat4.

70' Atostogq laiku darbuotojui garantuojamas vidutinis darbo uZmokestis. Darbo uZmokestis
uZ kasmetines minimalias atostogas mokamas neveliau kaip paskuting darbo dien4 prie5 kasmetiniq
atostogq ptadZi4, arba jei darbuotojas praSo, su atlyginimu. Kai darbuotojui suteikiamos trumpesnes
nei 10 darbo dienq atostogos, darbuotojui pra5ant atostoginiai gali bfti ismokami ir su jam
priskaidiuotu atitinkamo menesio darbo uZmokesdiu.

7l' Dtaudaiama darbuotojams pakeisti atostogas pinigine kompensacija. pasibaigus darbo
santykiams, darbuotojui gali bEti suteiktos atostogos arba, kai darbuotojas jq nepageidauja, i5mokama
pinigine kompensacija. Pinigine kompensacija tL nepanaudotas atostogas ismokama, kai
nutraukiama darbo sutartis, neatsizvelgiant i i os termin4.

72' Pinigine kompensacija ui nepanaudotas atostogas apskaidiuojama nepanaudotq atostogq
kalendoriniq dienq skaidiq padauginus i5 metinio darbo dienq koeficiento ir is darbuotojo vienos
dienos vidutinio darbo uZmokesdio.

73' Asmenys, dirbantys pagal darbo sutarti, gali tureti ne tik kasmetines, bet ir tikslines
atostogas: ne5tumo ir gimdymo, vaiko prieZiiiros, mokymosi atostogas.

XIV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

74' Ginlai del darbo uZmokesdio sprendZiami istatymq nustatyta tvarka.
75' Asmenys, rengiantys darbo uZmokesdio apskaidiavim4 skirtingoms darbuotojq

kategorijoms, yra atsakingi ir uZ atitinkam4 duomenq bazes kaupim4, reikiamq dokumentq pildym4,
reikiamq ataskaitq pateikim4 bei dokumentq saugojim4 ir perdavim4 i archyv4, vadovaujantis
nustatyta dokumentq archyvavimo tvarka.

76' Sekretore administratore darbuotojq darbo sutartyse nurodo nustatytus darbo uZmokesdio
pastoviosios dalies koeficientus ir terminus.

77' Atsiskaitymo lapeliai darbuotojams pateikiami jq pageidavimu kiekvien4 menesi.
78' Centro darbuotojq darbo uZmokestis, priemokos ir kiti su darbo santykiais susijg mokejimai

planuojami nevirsijant asignavimo s4matq darbo uZmokesdio fondo.



79. Sis Apra5as isigalioja nuo 2019 m. sausio I d.

SUDERINTA

Kupi5kio socialiniq paslaugq centro

Darbo tarybos atstovas

Socialin6 darbuotoja
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