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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio 

už darbą 2017 m. sausio 17 d. patvirtintu įstatymu Nr. XIII-198 (galiojančia suvestinė redakcija nuo 

2022-01-01 iki 2022-08-31),  Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos nuostatų, patvirtintų Šiaulių 

rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. T-302, 24.5., 24.7. punktais: 

1. Pa k e i č i u Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą, 

patvirtintą Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-

166 „Dėl Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos darbo tvarkos taisyklių bei darbuotojų darbo 

apmokėjimo sistemos patvirtinimo“: 

1.1. Pakeičiu 22.1. papunktį ir jį išdėstau taip: 

22.1. Tarnybos direktoriaus pavaduotojo, darbuotojų, išskyrus švietimo pagalbos specialistus, 

pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių metų veiklos vertinimo pagal 

darbuotojui nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius. Siektinų 

rezultatų vertinimo rodikliai turi būti aiškūs ir konkretūs, ar pasiektas numatytas rezultatas, o jų 

reikšmės pamatuojamos, apskaičiuojamos, patikimos ir nesunkiai patikrinamos. Tarnybos darbuotojų 

praėjusių metų veikla įvertinama kasmet iki kovo 1 d. 

1.2. Pakeičiu 22.3. papunktį ir jį išdėstau taip: 

22.3. Tarnybos darbuotojai iki einamųjų metų sausio 30 d. Tarnybos direktoriui pateikia 

praėjusių metų veiklos ataskaitą, parengtą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 

patvirtintą veiklos vertinimo išvados formą. Veiklos vertinimas vyksta pagal suderintą metinių 

veiklos vertinimų pokalbių grafiką.  

    1.3. Pakeičiu 22.4. papunktį ir jį išdėstau taip:  

22.4. Kiekvienais metais iki kovo 1 dienos yra nustatomos metinės veiklos užduotys, siektini 

rezultatai ir jų vertinimo rodikliai. Einamaisiais metais priimtam naujam Tarnybos darbuotojui, 

perkėlus darbuotoją į kitas pareigas ar grįžusiam iš atostogų vaikui prižiūrėti metinės veiklos 

užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nustatomi per vieną mėnesį nuo priėmimo ar 

grįžimo į pareigas dienos, jei ta data yra ne vėlesnė negu spalio 1 diena. Jeigu minėtais atvejais data 

yra vėlesnė negu spalio 1 diena, užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nenustatomi. 



Prireikus nustatytos metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai einamaisiais metais 

gali būti vieną kartą pakeisti arba papildyti, bet ne vėliau kaip iki spalio 1 dienos. 

  1.4. Pakeičiu 24. punktą ir jį išdėstau taip:  

24. Pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą ir 

neviršijant Tarnybai skirto darbo užmokesčio fondo, nustatoma vieneriems metams nuo kovo 1 

dienos. 

2. N u r o d a u  Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos sekretorei Vaidai Žindulienei su Šiaulių r. 

švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos pakeitimais supažindinti visus 

darbuotojus elektroniniu paštu. 
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