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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Alytaus regiono pletros tarybos administracijos direktoriaus darbo apmokejimo sistemos
apra5as (toliau - apra5as) nustato Alytaus regiono pletros tarybos (toliau - furyUu) aiministraci.los
direktoriaus (toliau- direktorius) pareigines afuos nustatymo kriterijus, priemokri irpremijq skyririro,
taip pat mokejimo uL darbq poilsio ir Svendiq dienomis, naktieslr vir5valandini'daft6'buleiim4
tvarkq ir dydZius.

2. Direktoriaus darbo uZmokesdio sudetines dalys nurodytos Lietuvos Resptrblikos
regionines qtetros istatymo (toliau - Regionines pletros istatymas) 27 straipsnio 1 dalyje, reikalavimai
administracijos direktoriaus apmokejimo si.ste-mai - 27 straiis nio'2 dalyje, pareiginiq aljq koencientq
intervalai - Regionines pletros istatymo priede.

3. Direkloriui gali biiti mokama uZ dalyvavim4 regiono pletros tarybos igyvendinamuoseEuropos S4iungos, tarptautiniq organizacrjq, tarptautiniq irnansiniq institucijq, uisienio valstybiq
finansuojamuose paramos teikimo arba Lietuvos vystomojo bendradaibiavimo ir p*u-o,
demokratijai projektuose, kurie turi konkredius ir i5matuojamu. iikrlur, atitinkandius regiono pletros
tarybos veiklos tikslus,. ir kuriems yra nustatytas igyvendinimo terminas ir numatytas atskiras
biudZetas, i5 Europos Sqiungos, tarptautiniq organizacijq, tarptautiniq finansiniq instituciirl, uZsienio
valstybiq le5q pagal.paramos teikimo prgjekq sutartyie nusiatytas s4lygas ir ikai;ius. S.:. 

"pi"J"dalyje nurodytos ilmofos nera iskaidiuojamos i direktoriaus ir darbuotojq darbo uzmoilest[,
apskaidiuotq pagal Regionines pletros istatyme ir apra5e nustatytas administiatijos direktoriaus ir
darbuotojq darbo apmokejimo s?lygas. IJi, laikq, k 4 ud*inistracijos direktorius ir darbuotojai
dalyvauja minetuose paramos teikimo projektuosl ir uZ kuri gauna ismokas iS Europos Sqiungos,
tarptautiniq organizacij-q, tarptautiniq finansiniq institucijq, uZJenio valstybiq le5q, skirtq miietilms
paramos teikimo projektams igyvendinti, darbo uZmokestis, apskaidiuotas pagal iGgionines pletros
f]atyme ir apraSe nustatytas administracijos direktoriaus ir darbuotojq darbo-apmofejimo ,4lygur,
direktoriui nemokamas.

II SKYRIUS
DIREKTORIAUS PAREIGINTS ALGOS NUSTATYMAS

4. Direktoriaus pareigines algos pastovioji dalis nustatoma, atsiZvelgiant i Siuos kriterij*s:
4.1. vadovaujamo darbo patirtil, kuri apskaidiuojama sumuojint vadovaujamo darbo

laikotarpius;
4.2. profesinio darbo patirti, kuri apskaidiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas

analogi5kas, pareigybes apraiyme nustatytam, tam tikros prof".i;or ar rpeciulybes darbas arba
vykdomos, pareigyb€s apra5yme nustatytoms, analogiSkos funkcijLs arba .1rykdo11or nacionalines
regionines politikos igyvendinimo funkcijos;

4.3. papildomq igtidziq ar svarbiq ziniq einamosioms pareigoms turejim4:
4.3.1. kvalifikacijos tobulinimq (turimi profesinio darbo ateitatai, puZy*e;i-ai, sertifikatai ar

pan.);

4.3.2, daugiau kaip vienas auk5tasis universitetinis i5silavinimas arba mokslinis laipsnis.

I Vadovaujamo darbo patirtimi laikoma patirtis apibrdZta Valstybes tarnautojq pareigybiq apra5ymo ir vertinimo
metqdikos I priede,,Tipiniai specialieji reikalavimai valstybds tarnautojams", t. y. ,,vadov*.1u*o darbo patirtimi laikoma
patirtis vadovaujant organizacijai, padaliniui ar asmenims, taip pat patirtis vykdant asmenq-vadovau;aniiq organizacijai,
padaliniui ar asmenims pavadavimo funkcijas bei patirtis vytOanf nrntcijas, kuriose reikia organizuoti,'koordinuoti ir
kontroliuoti asmenq grupes darb4 (pvz., patarejq, turindiq pavaldziq asmenq, darbas, darbas nuolatines komisijos
pirmininku ir kitas darbas, atliekant nuolatinio pobiidZio vadovavimo funkcijas).;,



4.4. veiklos sudetingum4 (darbo intensyvumas, btitinos specialiosios Zinios, nacionalines

valdZios institucijq nustatyti trumpi terminai veikloms atlikti, vienkartines ypatingos svarbos

uZduotys ir pan.).
5. Direktoriaus pareigines algos koeficientas pagal apra5o 4.1 ir 4.2 papx*diuose ivardintus

kiterijus nustatomas vadovaujantis apra5o priedu, kuriame detalizuojami kiterijai ir nurodomas

kriterijui priskirtas pareigines algos koeficiento dydis. Direktoriaus pareigines algos koeficientas

apstaiUiuo3amas prie minimalaus pagal pareigybg pareigines algos koeficiento dydZio pridedant

kriterijui priskirtq koeficiento dydi.
6. Pagal apra3o 4.3 ir 4.4. papunkdiuose ivardintus kriterijus, nustatytas direktoriaus

pareigines algos kooficientas gali bUti didinamas iki I pareigines algos koeficiento dydZio uZ

kiekvien4 kriterijq. Administracijos direktoriui konkretq papildom4 algos koeficiento dydi uZ veiklos

sudetingumo laipsni irlar papildomq lgEdZiq ar svarbiq Ziniq einamosioms pareigoms turejim4

nustato Kolegija.
7. Direktorius vadovaujamo ir profesinio darbo patirti, igyt4 kitose darbovietese, irodandius

dokumentus, mokslini laipsni ir kitq kriterijq atitikti irodandius dokumentus turi pateikti regiono

pletros tarybos kolegijos pirmininkui, o kolegijos pirmininko nesant - kolegijos pirmininko
pavaduotojui. Nepateikus irodandiq dokumentq, nustatant pareiging algq vertinama regiono pletros

iarybos turima informacija (regiono pletros taryboje igyta patirtis ir pretendento i direktoriaus
pareigas regiono pletros tarybai pateiktais dokumentais).

8. Administracijos direktoriaus pareigine alga nustatoma darbo sutartyje. Pareigines algos

koeficientas nustatomas i5 naujo pasikeitus aplinkybems, turindioms itakos naujo koeficiento

nustatymui (pvz.,vadovaujamo ar profesinio darbo patirdiai ir kt.).
9. Pasikeitus aplinkybems, nurodytoms apra5o 4 punkte, administracijos direktorius apie jas

nedelsiant turi informuoti uZ personalo valdym4 atsaking4 administracijos darbuotoj4, kuris vykdo

stebesen4 ar nera pasikeitusiq aplinkybiq, turindiq itakos apra5o 4 punkte nustatyto administracijos

direktoriaus pareigines algos kriterijq ivertinimui ir teikia administracijos direktoriui, o jis - Kolegijos
pirmininkui, pasitilymus del galimo administracijos direktoriaus pareigines algos koeficiento
pakeitimo, atitinkamai sudarytos darbo sutarties pakeitimo.

10. Kolegijai ivertinus praejusiq kalendoriniq metq administracijos direktoriaus veikl4 pagal

nustatytq metiniq uZduodiq ivykdymo rezultatus:
10.1. labai gerui, - administracijos direktoriui iki kito kasmetinio veiklos vertinimo nustato

pareigines algos kintamosios dalies dydi, ne maZesnikaip 15 procentq pareigines algos pastoviosios

dalies, ir gali skirti premrjq pagal darbo apmokejimo sistemoje nustatytq tvark4 ir dydZius;

10.2. gerai, - administracijos direktoriui iki kito kasmetinio veiklos vertinimo nustato

pareigines algos kintamosios dalies dydi, ne maZesnikaip 5 procentai pareigines algos pastoviosios

dalies;
10.3. patenkinamai, - administracijos direktoriui iki kito kasmetinio veiklos vertinimo

nenustato pareigines algos kintamosios dalies dydZio;
10.4. nepatonkinamai, - administraoijos direktoriui iki kito kasmetinio veiklos vertinimo

nustato maZesnt pareigines algos pastoviosios dalies koeficientq, tadiau ne maZesni, nei pareigybei

nustatytas minimalus pareigines algos koeficientas.
11. Administracijos direktorius priimtus sprendimus del jo kasmetinio veiklos vertinimo turi

teisg skqsti darbo gindams nagrineti nustatyta tvarka.
iZ. Visais itvejais pareigines algos koeficientas negali vir5yti Regionines pletros istatymo

priede nustatyto didZiausio galimo administracijos direktoriaus pareigines algos koeficiento. Jeigu

apra5o nustatyta tvarka vertinant administracijos direktoriaus pareigines algos koeficiente lUtq
vir5ijamas didZiausias galimas administracijos direktoriaus pareigines algos koeficientas, jam

nustatomas pagalRegionines pletros istatymo pried4 didZiausias galimas administracijos direktoriaus

pareigines algos koeficientas.



III SKYRIUS
PRIEMOKOS SKYRIMAS

13. Direktoriui gali biiti skiriama priemoka

13.1. uz pavadavimq, kai ,.eiorio p-fitror tarybos kolegijos.(toliau - kolegija) sprendimu

purra*u Air.f.to.iriiuikinaiatlikti iOminiitracijos darbuotojo funkcijas;

t3.2. tti: kolegijos pavedimu ;r**y,,* papildomil u2duodiq, nenustatytq direktoriaus

pareigybes uprusy*., itiif.i'ne, kai d6l to virsijarmal lqt?:tu: darbo knfvis'

r4. Regiono pletros tarybos k"6ii;, iil-trfi Jirektoriui susidariusi pap,domq darbo kriivi

ar skiriamas papildomas pareigas * uiduoiir, gali argumentuotai siiiryti regiono pletros tarybos

visuotiniam daryviq susirinkimui ttoriu"---iir"otinls .dalyviq 
susirinkimas) skirti direktoriui

priemok4, kuri negii luii aia.rrre kaip 40 procentq pareigines algos dydZio' Kolegijos pasiiilyme

turi bflti nurodoma, uZ koki papildomq J*b" tt[,i'ut t'i totiq papiidomq pareigq ar uZduodiq

"iin 
i*q .iulo,,,u st<irti priemo-ka,nurodant konkretq terminq.

15. Sprendimq del priemokos air.r.tori"i skyrimo ptii*u visuotinis dalyviq susirinkimas'

16. priemoka direktoriui skiriama nevirsijant regiono pletros tarybos le5q, skirtq darbo

uZmokesdiui.

IV SKYRIUS
PREMIJOS SKYRIMAS

17. Kolegijos siiilymu visuotinis dalyviq- susirinkimas gali skirti direktoriui premijq uz

pasiektus labai gerus ,.giorro pletros taryu"J *irygs.rezurtatus1r (ar) rabai gerq administracijos

direktoriui nustatytq konkrediq uzouoeirl iliti*a. Kirk ienu atveju, nurodytu Siame apraso punkte

premija gali btiti ,triurnu ne daugiauldp ile per finansinius metus ir negali virsyti pareigines

algos dydzio. premija negali buti skiriami:.i oi*m*ius per paskutinius 12 menesiq yra padargs

darbo pareigq PaZeidim4.
18. PripaZ[stama, kad pasiekti labai geri regiono pletros tarybos veiklos.rezultatai' kai pasiekti

visi regiono pretros tarybos metiniame ,7.inoJpt*i nustatyti regiono. pletros tarybos veiklos

vertinimo rodikliai ir, kai taikoma,iq r.ks*es. pripazistama, kad pasleftj rabai geri administracijos

direktoriui nustatytq uZduodiq iWmy-mo t.^ry1"i, kai pasiekti .visi. 
regiono pletros tarybos

metiniame veikros prane administracijos direktoriui nustatyiq uzduodiq ivykdymo rodikliai ir, kai

"tu"*td: ffi;t airektoriui skiriama nevirsijant regiouo pletros tarybos lesq, skirtq darbo

uZmokesdiui.

V SKYRIUS

M.KEJTMA' uz DARBA por,,sro iR snnntru DrENoMrs, 
'TRS'ALANDTNIDARB4

20. Direktorius gali dirbti poilsio, svendiq dienomis ir (ar) virsvalandini darbq tik esant

kolegijos nurodymui ir iirektoriurt-tuiit i*ui, jeigu tit{r nenustatoma Darbo kodekse'

21. ui)darbq poilsio ir sveffi;ililrr, virsvalandini darb4 administracijos direktoriui

mokama Darbo kodekso nustatyta tvarka'

zlj tJzdarb* poilsio dienq, kuri nenustatyta pagal darbo grafikq, Svendiq dien4 mokamas

dvigubas administracijos direktoriaus darbo uZmokestis;

2l.2utvirsvalandin[ darbarnlr.urnm pur*t* administracijos direktoriaus darbo uZmokesdio

dydzio uZmokestis. uz ui.iuut*ii.i a*ua ioirrio. d.r*q, kuri _ninustatyta 
pagal darbo grafik4' ar

virsvalandini darb4 nakti mokamar'h;G;6r; administra;ijos direktoriaus darbo uzmokestis, o uL

virsvalandini darb* svendiq dienq -;"i;jfi puse administracijos diroktoriaus darbo uzmokesdio

dydZiq 
|ilffi,llliistracijos direktoriaus prasymu darbo poilsio ar Svendiq dienomis laikas ar



virsvalandinio darbo laikas, padaugintas is sio straipsnio 22.1 ar 22.2 paprnk(iuose nustatyto

uiiti**o dydZio, grfiUuti ptiO.Ou*us prie kasmetiniq atostogq laiko'
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