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PATVIRTINTA 

Šiaulių Salduvės progimnazijos 

Direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. 

Įsakymu Nr. V-22-332 (1.3) 

 

ŠIAULIŲ SALDUVĖS PROGIMNAZIJOS DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiaulių Salduvės progimnazijos (toliau – progimnazija) darbuotojų darbo apmokėjimo  

tvarka (toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių 

įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą 2017-01-17 įstatymu Nr. 

XIII-198, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-06-21 nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos 

darbo kodekso įgyvendinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019-03-01 

įsakymais  Nr. V-186 „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-187 „Dėl Mokytojų, dirbančių 

pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo laiko grafiko sudarymo bendrųjų nuostatų 

patvirtinimo“, Nr. V-184 „Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir 

neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), 

veiklų mokyklos bendruomenei aprašo ir Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio 

mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2018-07-11 nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir 

panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės LRV 2019 m. liepos 3 

d. nutarimu Nr. 669, kuriais vadovaujantis darbuotojams mokama pareiginė alga (mėnesinė alga – 

pastovioji ir kintamoji dalys arba tik pastovioji dalis), priemokos, mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių 

dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų, 

premijos, materialinės  pašalpos. 

2. Progimnazijos darbuotojų darbas apmokamas taikant pareiginės algos koeficientus, kurių 

pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas pareiginės algos bazinis dydis, 

įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos dokumentų nuostatas, diferencijuojant pagal darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis 

(toliau – darbuotojai), darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius, materialines pašalpas, darbuotojų 

pareigybių lygius ir grupes, taip pat kasmetinį veiklos vertinimą. 

3. Pagrindinės tvarkoje vartojamos sąvokos: 

mokytojas – asmuo, ugdantis mokinius pagal formaliojo arba neformaliojo švietimo 

programas; 

pedagogas – asmuo, įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, arba specialųjį vidurinį, 

įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją; 

sudėtingas darbas – darbas su vaikais, kurie turi specialius poreikius arba nurodytas LR 

valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą 

įstatymo Nr. XIII-198 5 priede; 

darbo užmokestis – visos darbuotojo pajamos, gaunamos už darbą, atliekamą pagal 

pasirašytą darbo sutartį su Įstaiga: darbuotojo pareiginė alga (pastovioji dalis ir kintamoji dalis), 

priemokos ir premijos. Darbo užmokestis mokamas darbuotojams, einantiems pareigas pagal 

direktoriaus patvirtintą pagal pareigybių sąrašą, taip pat už darbą vystomuosiuose projektuose ir už 

papildomas funkcijas (jeigu pagal pareigybių sąrašą nėra patvirtinto koeficiento, atlyginimas 
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nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą minimalų mėnesinį ar valandinį 

darbo užmokestį); 

pareiginė alga – pagal LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir 

komisijų narių atlygio už darbą įstatymu Nr. XIII-198 patvirtintus koeficientų dydžius Įstaigos 

direktoriaus nustatyta darbo užmokesčio pastovioji dalis, mokama darbuotojui už darbą pagal darbo 

sutartį ir kintamoji dalis, kuri nustatoma pagal praėjusių metų veiklos vertinimą arba priėmimo į darbą 

metu, atsižvelgiant į darbuotojo profesinį darbo stažą, profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus 

uždavinius (pedagogams kintamoji dalis netaikoma); 

priemoka – darbo užmokesčio sudedamoji dalis, darbuotojui mokama už papildomą darbo 

krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant 

nustatytos darbo laiko trukmės, už pavadavimą gretinimo būdu, už papildomų pareigų ar užduočių, 

nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą; 

ne visas darbo laikas (ne visa darbo diena arba savaitė) – apmokamas proporcingai dirbtam 

laikui. 

4. Kiekvienoje darbo sutartyje sulygstama dėl: sutarties termino, pagrindinio ar papildomo 

darbo, pareigybės pavadinimo, pareigybės lygio, taikomo pastoviosios pareiginės algos dalies dydžio, 

darbo režimo ir darbo laiko normos, pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų ir papildomų funkcijų 

vykdymo. 

5. Darbo užmokestis apskaičiuojamas remiantis darbo sutartyje nustatytu darbo užmokesčiu, 

darbo grafike nustatytu darbo laiku, darbo laiko apskaitos žiniaraščiu. Įstaigos darbuotojų darbo 

grafikus ir darbo laiko apskaitos žiniaraščius pildo direktoriaus įsakymu paskirti darbuotojai. Darbo 

užmokestis mokamas pervedant į darbuotojo asmeninę sąskaitą. 

 

II SKYRIUS 

DARBO LAIKO APSKAITA IR DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

6. Darbo užmokestis apskaičiuojamas remiantis užpildytais ir Šiaulių apskaitos centrui  

(toliau – apskaitos centras) pateiktais darbo laiko apskaitos žiniaraščiais.  

7. Progimnazijos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius pildo raštinės vedėjas arba 

kitas direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas: 

7.1. Pirmą einamojo  mėnesio darbo dieną užpildyti ir atsakingų asmenų pasirašyti darbo 

laiko žiniaraščiai pateikiami Šiaulių apskaitos centro atlyginimų apskaitos buhalteriui (toliau – 

buhalteris), tvarkančiam progimnazijos buhalterinę apskaitą; 

7.2. buhalteris patikrina, ar žiniaraštis užpildytas teisingai; 

7.3. teisingai įformintas darbo laiko apskaitos žiniaraštis yra pagrindas skaičiuoti 

darbuotojams priklausantį darbo užmokestį. 

7.4. darbo užmokestis mokamas pinigais. Darbdavio ar kitų asmenų perduoti daiktai ar 

suteiktos paslaugos negali būti laikomi darbo užmokesčiu. 

7.5. darbo užmokestis išmokamas darbuotojams du kartus per mėnesį. Darbo užmokestis už 

1-ą mėnesio pusę (avansas) mokamas mėnesio 22-25 dieną, mėnesio atlyginimas mokamas 

pasibaigus mėnesiui 5-8 dieną. Atlyginimas darbuotojams yra išmokamas pervedant pinigus į jų 

asmenines sąskaitas pasirinktame banke. Grynais pinigais darbuotojams atlyginimai nemokami. 

7.6. darbo užmokestis už pirmąją mėnesio pusę yra išmokamas darbuotojo raštišku prašymu 

nurodyta suma (avansas), kuri negali viršyti pusės per visą mėnesį išmokamos sumos. Jeigu 

darbuotojas dirbo nepilną mėnesį, jam avansas gali būti mokamas tik tuo atveju, kai jis yra dirbęs 

didžiąją pirmosios mėnesio pusės dalį. 

7.7. Darbuotojo raštišku prašymu, atlyginimas už mėnesio pirmą pusę gali būti ir 

nemokamas. 

7.8. Iš darbuotojo darbo užmokesčio yra išlaikomas gyventojų pajamų mokestis ir socialinio 

draudimo mokestis įstatymų nustatyta tvarka. Siekiant teisingai išlaikyti gyventojų pajamų mokestį, 

kiekvienas darbuotojas pateikia laisvos formos prašymus, kokio dydžio pagrindinį ir papildomą 
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pajamų neapmokestinamąjį dydį taikyti bei kitus dokumentus, įrodančius, jog būtent šį dydį priklauso 

taikyti ( neįgalumo pažymėjimo kopiją ir kt.).  

7.9. Kiti išlaikymai iš darbo užmokesčio ( papildomas pensijų draudimas, profesinės 

sąjungos nario mokestis) atliekami tik tada, kai darbuotojai dėl to kreipiasi raštu.  

7.10. Draudžiama skelbti ar teikti informaciją apie atskiro darbuotojo darbo užmokesčio 

dydį, nesant jo sutikimo, išskyrus kai informaciją apie darbo užmokesčio dydį privaloma pateikti 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

7.11. Darbuotojo prašymu įstaiga išduoda pažymą apie darbuotojo darbą šioje įstaigoje, 

nurodant darbuotojo darbo funkciją ar pareigas, kiek laiko jis dirbo, darbo užmokesčio dydį ir 

sumokėtų mokesčių bei valstybinio socialinio draudimo įmokų dydį. 

 

III SKYRIUS 

PAREIGYBIŲ LYGIAI 

 

8. Progimnazijos darbuotojų pareigybės yra keturių lygių: 

1) A lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas: 

a) A1 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis 

išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 

b) A2 lygio – 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; 

2) B  lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgytas  

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

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

įgyta profesinė kvalifikacija; 

4) D lygio – pareigybės, kurioms netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos 

reikalavimai. 

9. Pareigybės skirstomos į grupes: 

1) įstaigos vadovas (pareigybės lygis A1 arba A2); 

2) vadovo pavaduotojas ugdymui (pareigybės lygis A1 arba A2); 

3) administracijos, struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai (pareigybės lygis A2 arba 

B);  

4) kiti vadovo pavaduotojai (pareigybės lygis A1 arba A2); 

5) pedagogai (pareigybės lygis A2); 

6) specialistai (pareigybės lygis A2 arba B); 

7) kvalifikuoti darbuotojai (pareigybės lygis C); 

8) darbininkai (pareigybės lygis D). 

 

IV SKYRIUS 

PAREIGYBIŲ GRUPĖS 

 

10.Progimnazijos direktorius tvirtina Salduvės progimnazijos darbuotojų pareigybių 

sąrašus, naudodamasis Lietuvos Respublikos ūkio ministro patvirtintu Lietuvos profesijų 

klasifikatoriaus kodu ir pritaikydamas profesijos pavadinimą konkrečiai pareigybei įvardyti. 

11. Progimnazijos direktorius tvirtina Įstaigos darbuotojų pareigybių aprašymus, o 

progimnazijos direktoriaus pareigybės aprašymą tvirtina į pareigas priimanti savininko teises ir 

pareigas įgyvendinanti institucija.   

12. Darbuotojo pareigybės aprašyme turi būti nurodyta: 

1) pareigybės grupė;  

2) pareigybės pavadinimas; 
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3) pareigybės lygis;  

4) specialūs reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam darbuotojui (išsilavinimas, 

profesinė darbo patirtis, profesinė kvalifikacija);  

5) pareigybei priskirtos funkcijos, pavaldumas.  

13. Įstaigos darbuotojų pareigybės skirstomos pagal šias pareigybių grupes: 

- Direktorius; 

- Direktoriaus pavaduotojai, vedėjai; 

- Pedagogai; 

- Kiti specialistai; 

- Kvalifikuoti darbuotojai; 

- Darbininkai. 

Prie vadovaujančių darbuotojų priskiriami vadovo pavaduotojai ir struktūrinių padalinių 

vadovai. 

 

V SKYRIUS 

DARBO UŽMOKESČIO PRISKAITYMAS  
 

14. Pedagogo darbo užmokestį sudaro:  

14.1. Pareiginė alga (pastovioji dalis). Pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo 

sutartyje pagal LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių 

atlygio už darbą įstatymo nuostatas. Pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma.  

14.2. Priemokos. 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.  

14.3. Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir esant 

nuokrypiams nuo normalių darbo sąlygų mokama LR darbo kodekso nustatyta tvarka.  

14.4. Premijos. Pedagogams ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos 

premijos, atlikus vienkartines ypač svarbias Įstaigos veiklai užduotis. Premijos negali viršyti 

darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio tą mėnesį, kai skiriama premija. Jos 

skiriamos neviršijant biudžetinei įstaigai darbo užmokesčiui skirtų lėšų.   

15. Kitų darbuotojų darbo užmokestį sudaro:  

15.1. Pareiginė alga (pastovioji dalis ir/ar kintamojo dalis). Pareiginės algos pastovioji dalis 

sulygstama darbo sutartyje pagal LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 

ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo nuostatas. Pareiginės algos kintamoji dalis nustatoma 12 

mėnesių (nuo kovo 1 d. iki kitų metų vasario mėnesio paskutinės dienos.  

15.2. Priemokos. 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.  

15.3. Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir esant 

nuokrypiams nuo normalių darbo sąlygų mokama LR darbo kodekso nustatyta tvarka.  

15.4  Išmokos. Visiems darbuotojams, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir 

tapusiems laikinai nedarbingiems, mokama ligos išmoka. Už pirmąsias dvi kalendorines ligos dienas, 

sutampančias su darbuotojo grafiku, apmoka darbdavys. Progimnazijos ligos išmoka sudaro 62,06 

procento išmokos gavėjo vidutinio darbo užmokesčio, apskaičiuoto Vyriausybės nustatyta tvarka. 

 

15.5. Premijos. Darbuotojams ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos 

premijos, atlikus vienkartines ypač svarbias Įstaigos veiklai užduotis ir už vertinimą „labai gerai“. 

Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Jos 

skiriamos neviršijant biudžetinei įstaigai darbo užmokesčiui skirtų lėšų.   

 



5 

 

 

 

VI SKYRIUS 

PAREIGINĖS ALGOS NUSTATYMAS 

 

16. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastovioji dalis 

nustatoma pagal LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių 

atlygio už darbą įstatymo Nr. 198  5 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę 

kategoriją ir veiklos sudėtingumą  (Priedas Nr.3 ) .   

16.1. mokyklos direktoriui, direktoriaus pavaduotojui ugdymui pareiginės algos pastovioji 

dalis nustatoma pagal šio įstatymo 5 priedo VIII skyrių, atsižvelgiant į mokykloje ugdomų mokinių 

skaičių, pedagoginio darbo stažą ir veiklos sudėtingumą. 

16.2. mokyklos ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjo pareiginės algos pastovioji dalis 

nustatoma pagal šio įstatymo 5 priedo IX skyrių, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą ir veiklos 

sudėtingumą. 

16.3. mokytojams, ir pagalbos mokiniui specialistams pareiginės algos pastovioji dalis 

nustatoma pagal šio įstatymo 5 priedo I, III, IV,V,VI ir VII skyrius.  

16.4. Mokytojų darbo krūvio sandara (darbo pareigų paskirstymas pagal laiką) pateikiama 

šio įstatymo 5 priede: 

16.4.1 Atlyginimas už kontaktines valandas klasei/grupei, pavieniam/individualiam 

ugdymui/mokymui skaičius per metus pagal bendruosius ugdymo planus, ugdymo/mokymo 

programas, valandos, skirtos ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių mokymosi 

pasiekimams vertinti, vadovauti klasei/ grupei, per metus skaičius. 

16.4.2 Atlyginimą už  profesinį tobulėjimą ir veiklas mokyklos bendruomenei, priklausomai 

nuo mokytojo atliekamų veiklų, sudaro: 

16.4.2.1. profesinio tobulėjimo veiklos: 

16.4.2.1.1. reflektavimas (9 val. per metus),  

16.4.2.1.2. ,,Kolega-kolegai“ pamokų stebėjimas (4 val. per metus),  

16.4.2.1.3. savišvieta (2-35 val. per metus priklausomai nuo kontaktinio valandų skaičiaus); 

16.4.2.2. veiklos mokyklos bendruomenei: 

16.4.2.2.1. tėvų informavimas (2 – 110 val. per metus priklausomai nuo klasių dydžio ir 

dėstomo dalyko); 

16.4.2.2.2. bendradarbiavimas su kolegomis (2 – 60 val. priklausomai nuo kontaktinių 

valandų skaičiaus); 

16.4.2.2.3. mokinių ruošimas dalyvavimui renginiuose (3-45 priklausomai nuo kontaktinių 

valandų skaičiaus)  

16.4.2.2.4. trečiadienio susirinkimai (APT, mokyklos veiklos tobulinimo grupių, metodinių 

grupių, mokytojų taryba; 42 val. per metus); 

16.4.2.2.5. dalyvavimas  progimnazijos savivaldos institucijų veikloje (6-74 val. per metus 

priklausomai nuo funkcijų savivaldoje, pasitarimų trukmės); 

16.4.2.2.6. budėjimas 2 kartus per savaitę pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą budėjimo 

grafiką (37 val. per metus); 

16.4.2.2.7. mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti skirtos edukacinės, ugdomosios veiklos 

(35-37 val. per metus per metus priklausomai nuo mokinių, su kuriais dirbama, amžiaus grupės: 1-4 

kl. – 35 val., 5-8 kl. – 37 val. 1 etatui); 

16.4.2.2.8. konsultavimo veiklos, mentoriavimas (16-100 val. per metus priklausomai nuo 

konsultuojamų, kuruojamų žmonių skaičiaus); 

16.4.2.2.9. progimnazijos prioritetų įgyvendinimas (35-150 val. per metus priklausomai nuo 

atliekamos veiklos ir jos trukmės); 

16.4.2.2.10. bendradarbiavimas su socialiniais partneriais (35-37 val. per metus 

priklausomai nuo mokinių, su kuriais dirbama, amžiaus grupės: 1-4 kl. – 35 val., 5-8 kl. – 37 val.); 
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16.4.2.2.11. 1-4 kl. mokinių ugdymas klasėse, kuriose mokosi virš 24 mokinių (35 val. per 

metus); 

16.4.2.2.12. edukacinių erdvių, mokymosi aplinkų, ugdymo priemonių kūrimas ir priežiūra 

(37-74 val. per metus). 

16.4.2.2.13. Dėl veiklos sudėtingumo darbo užmokestis didinamas šiais atvejais:  

- mokant iš užsienio grįžusius vaikus darbo užmokestis didinamas 1-15 proc., priklausomai 

nuo dėstomo dalyko,   

- už kiekvieną didelių poreikių turintį mokinį darbo užmokestis  didinamas 2 proc.,  

- už kiekvieną vidutinių poreikių turintį mokinį darbo užmokestis didinamas 1 proc. 

16.5 Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų,  pareiginės algos kintamoji dalis 

nenustatoma.  

16.6. Pareigybių, kurias einant atliekamas darbas yra laikomas pedagoginiu ir įskaitomas į 

pedagoginio darbo stažą, sąrašą tvirtina švietimo ir mokslo ministras.  

17.Kitų darbuotojų darbo užmokesčio pastoviosios dalies nustatymas: 

17.1. progimnazijos darbuotojų (išskyrus pedagogus ir pagalbos mokiniui specialistus bei 

darbininkus) pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų dydžius nustato progimnazijos 

direktorius (3 priedas),pagal Įstatymo 2,3ir4 priedus, atsižvelgdamas į pareigybių sąraše nustatytą 

darbuotojų pareigybių skaičių, pareigybės lygį, vadovaujamo ir/ar profesinio darbo patirtį, kuri 

apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo vadovaujama ar dirbama analogiškas pareigybės 

aprašyme nustatytas tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės 

aprašyme nustatytos funkcijos  ir pagal bendrus kriterijus detalizuojančius šiuos pagrindinius 

kriterijus:  

17.1.1. A ir B lygio pareigybių pareiginės algos pastoviosios dalies detalizuojantys kriterijai: 

17.1.1.1. vykdomos tik pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos, o jų atlikimui nereikalingi 

papildomi įgūdžiai, sprendimai savarankiškai nepriimami; 

17.1.1.2. darbas susijęs su informacijos teikimu valstybės ir savivaldybės institucijoms, 

funkcijoms atlikti savarankiškai pasirenkamas būdas ar metodas, reikalingi papildomi įgūdžiai ir 

specialios žinios ar informacinių sistemų ir (ar) darbo vietų priežiūra; 

17.1.1.3. aukštas atsakomybės lygis, t.y. darbuotojo veikla nuolat susijusi su dokumentų 

rengimu, aiškinimu ar išvadų teikimu, ar apskaitos tvarkymo arba atsiskaitymo kontrole, ar biudžeto 

vykdymu ir finansinių ataskaitų sudarymu, ar informacinių ataskaitų sudarymu, ar informacinių 

sistemų priežiūra ir apsauga. 

17.1.2. C lygio darbuotojų pareigybių pareiginės algos pastoviosios dalies detalizuojantys 

kriterijai: 

17.1.2.1. mažai sudėtingos užduotys, vykdomos tik pareigybės aprašyme nustatytos 

funkcijos; 

17.1.2.2. atliekama daugiau papildomų funkcijų, lyginant su kitais analogiškas funkcijas 

atliekančiais kvalifikuotais darbuotojais. 

17.2. pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų dydžiai  keičiami pakeitus Įstatymo 3-

4 priedus.              

17.3. darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimalios mėnesinės algos 

dydžio.  

 

VII SKYRIUS 

PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOJI DALIS 

 

18. Progimnazijos darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo tikslas – įvertinti darbuotojų 

praėjusių kalendorinių metų veiklą pagal nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų 

vertinimo rodiklius. 

19. Kiekvienais metais progimnazijos darbuotojams (išskyrus pedagogus, pagalbos mokiniui 

specialistus, darbininkus)  iki vasario mėnesio paskutinės dienos yra nustatomos metinės veiklos 

užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai, o einamaisiais metais priimtam  darbuotojui – 
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per vieną mėnesį nuo priėmimo į pareigas dienos, jeigu , priėmimo į pareigas darbuotoją, data yra ne 

vėlesnė negu spalio 1diena. Darbuotojui, kuris grįžo iš atostogų vaikui prižiūrėti vėliau negu spalio 1 

dieną ar kurio darbo progimnazijoje pradžios data yra vėlesnė negu spalio 1 diena , metinės veiklos 

užduotys einamiesiems metams 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. 

20. Metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius progimnazijos 

darbuotojams nustato ir kasmetinę veiklą vertina tiesioginis jų vadovas, vadovaudamasis  darbuotojų 

metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašu. Progimnazijos darbuotojų veikla įvertinama kiekvienais 

metais iki vasario mėnesio paskutinės dienos. 

21. Įvertinus praėjusių kalendorinių metų progimnazijos darbuotojo  veiklą labai gerai, 

nustatoma ne mažesnė kaip 15 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis. 

Kintamosios dalies dydis procentais nustatomas, atsižvelgiant į darbo stažą tose pareigose. Metų 

pabaigoje, esant darbo užmokesčio ekonomijai gali  būti skiriama iki 100 procentų premija.  

22. Įvertinus praėjusių kalendorinių metų progimnazijos darbuotojo veiklą gerai, nustatoma 

ne mažesnė kaip 5 procentai pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis. Kintamosios 

dalies procento dydis nustatomas įvertinus atliktų užduočių kiekį, mastą ir svarbą. 

23. Įvertinus praėjusių kalendorinių metų progimnazijos darbuotojo  veiklą patenkinamai, 

kintamoji dalis nenustatoma. 

24. Įvertinus praėjusių kalendorinių metų progimnazijos darbuotojo veiklą nepatenkinamai, 

vieneriems metams nustatomas 5 procentais mažesnis pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientas (tačiau ne mažesnis, nei Įstatyme tai pareigybei nustatytas minimalus koeficientą).  

25.Konkrečius pareiginės algos kintamosios dalies dydžius nustato progimnazijos 

direktorius. Pareiginės algos kintamoji dalis mokama iki to darbuotojo kito kasmetinio veiklos 

vertinimo.  

26. Progimnazijos darbuotojas priimtus sprendimus dėl jo veiklos vertinimo turi teisę skųsti 

darbo ginčams nagrinėti nustatyta tvarka. 

27. Darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių metų 

veiklos vertinimo pagal darbuotojams nustatytas metines užduotis, pasiektus rezultatus , gebėjimo 

vykdyti funkcijas, nustatytas pareigybės apraše ir jų vertinimo rodiklius. 

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

nustatoma vieniems metams ir gali siekti iki 40 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies.   

29. Įstaigos darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą 

metu, atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius, tačiau ne didesnė 

kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip iki kito veiklos vertinimo. 

30. Konkrečius pareiginės algos kintamosios dalies dydžius nustato progimnazijos 

direktorius.  

31. Direktorių, pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų praėjusių metų 

veikla įvertinama iki kitų metų kovo 1 d.  Darbuotojams kintamoji dalis nustatoma iki kito metinio 

veiklos vertinimo. 

32. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma.  

33. Darbininkams pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma. 

 

VIII SKYRIUS 

PAPILDOMAS DARBAS IR JO APMOKĖJIMAS 

 

34. Susitarimas dėl papildomo darbo laikomas darbo sutarties dalimi.  

35. Papildomas darbas gali būti: 

35.1. atliekamas kitu laiku nei pagrindinis darbas – susitarimas dėl darbo funkcijų jungimo 

arba 

35.2. atliekama tuo pačiu metu kaip ir pagrindinė darbo funkcija – susitarimas dėl darbo 

funkcijų gretinimo, arba  
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35.3. susitariamas dėl projektinio darbo. 

36. Vykdant susitarimus dėl papildomo darbo, negali būti pažeisti maksimaliojo darbo ir 

minimaliojo poilsio laiko reikalavimai. 

37. Susitarime dėl papildomo darbo turi būti nurodyta: 

37.1. pareigybė arba atliekama funkcija; 

37.2. kuriuo metu bus atliekamas darbas (terminas);  

37.3. darbo apimtis darbo valandomis;  

37.4. darbo užmokestis ar priemoka už papildomą darbą;  

37.5. kita papildoma informacija pagal poreikį.  

38. Susitarimas dėl papildomo darbo pasibaigia suėjus nustatytam terminui. 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.  

39. Kai darbuotojas dirba pagrindinį darbą ir papildomą darbą – darbo laikas negali viršyti 

60 valandų per savaitę. Tačiau kai taikoma suminė darbo laiko apskaita ir dirbama per savaitę 

penkiasdešimt dvi valandas, tai kito darbo laikas netrumpinamas. 

40. Kai darbuotojas dirba pagrindinį darbą pagal pareigybės aprašymą ir atlieka papildomas 

funkcijas – apmokama kaip už visą darbo laiką ir skiriama priemoka. 

41. Kai darbuotojas dirba pagrindinį darbą pagal pareigybės aprašymą ir viršija nustatytą 

krūvį – apmokama kaip už pagrindinį darbą ir papildomą darbą. 

42. Kai darbuotojas dirba pagrindinį darbą ir papildomą darbą –  gali būti dirbama pagal 

skirtingus pareigybių aprašus, todėl darbo užmokesčio nustatymo kriterijai ir pareigybių lygiai gali 

būti skirtingi. 

43. Esant sutrumpintam darbo laikui, galioja bendros taisyklės dėl maksimalaus savaitės 

darbo laiko pagrindiniame darbe, t. y. maksimalus darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, per septynias 

dienas neturi viršyti keturiasdešimt aštuonių valandų. 

 

IX SKYRIUS 

PRIEMOKŲ, PREMIJŲ IR MATERIALINIŲ PAŠALPŲ MOKĖJIMAS 

 

44. Progimnazijos darbuotojams gali būti mokamos priemokos iki 30 procentų pareiginės 

algos pastoviosios algos dydžio už papildomą darbo krūvį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas 

funkcijas, taip pat už papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir 

suformuluotų raštu, vykdymą (jeigu nesudaroma papildoma darbo sutartis). Konkretų priemokos dydį 

įsakymu nustato progimnazijos direktorius. Įsakyme turi būti konkrečiai nurodoma, už kokį 

papildomą darbo krūvį ar už kokių papildomų pareigų ar užduočių atlikimą skiriama priemoka, 

nurodant konkretų terminą. Jeigu pablogėja tų darbuotojų darbo rezultatai arba jie nevykdo pavestų 

papildomų pareigų ar užduočių  direktoriaus įsakymu nutraukiamas priemokos mokėjimą.  

45. Priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų 

pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.  

46. Atsižvelgiant į progimnazijos direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos siūlymą,  

darbuotojams gali būti skiriamos premijos už vienkartinių ypač svarbių progimnazijos veiklai 

užduočių atlikimą. Premijos darbuotojams taip pat gali būti skiriamos, įvertinus praėjusių 

kalendorinių metų veiklą labai gerai. Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos 

pastoviosios dalies dydžio. Jos  

47. Premijos, atlikus vienkartines ypač svarbias mokyklos veiklai užduotis ir (arba) įvertinus 

darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą labai gerai, gali būti skiriamos ne daugiau kaip vieną 

kartą per metus (viena premija gali būti skiriama atlikus vienkartines ypač svarbias užduotis ir viena 

premija – įvertinus labai gerai darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą).  

48. Premija negali būti skiriama darbuotojui, kuriam per paskutinius 12 mėnesių buvo 

paskirta drausminė nuobauda.  

49. Premijos darbuotojams skiriamos  direktoriaus įsakymu.  
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50. Materialinė pašalpa (toliau – pašalpa) skiriama esant darbuotojo motyvuotam rašytiniam 

prašymui (toliau – prašymas). Prašyme turi būti aiškiai nurodyta, kodėl reikalinga pašalpa, pateikiami 

tai patvirtinantys dokumentai (sveikatos priežiūros įstaigos pažyma apie sveikatos būklę, vaistų 

įsigijimą arba būtinų mokamų medicininių paslaugų apmokėjimą patvirtinantys dokumentai, šeimos 

nario mirties liudijimo kopija, pažyma apie stichinę nelaimę, vagystę ir pan.).   

51. Prašymus nagrinėja progimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.   

52. Komisija teikia siūlymus direktoriui dėl pašalpos skyrimo.  

53. Mirus progimnazijos darbuotojui, atsižvelgus į šeimos narių pateiktą prašymą (ir prie jo 

pridėtą mirties faktą patvirtinantį dokumentą) materialinė pašalpa išmokama mirusiojo šeimos 

nariams (sutuoktiniui, vaikui (įvaikiui), motinai, tėvui (įmotei, įtėviui)   

54. Materialinę pašalpą skiria direktorius iš progimnazijai skirtų lėšų. Pašalpa negali viršyti 

5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio.  

 

X SKYRIUS 

SU DARBO UŽMOKESČIU SUSIJUSIOS IŠMOKOS 

 

66. Išskaitos iš darbuotojo darbo užmokesčio gali būti daromos tik LR Darbo kodekso ar 

kitų įstatymų nustatytais atvejais. 

67. Išskaitos gali būti daromos: 

67.1. grąžinti perduotoms ir darbuotojo nepanaudotoms pagal paskirtį darbdavio pinigų 

sumoms;  

67.2. grąžinti sumoms, permokėtoms dėl skaičiavimo klaidų;  

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

67.4. išieškoti atostoginiams už avansu suteiktas atostogas, darbo sutartį nutraukus 

darbuotojo be svarbių priežasčių arba dėl darbuotojo kaltės darbdavio iniciatyva. 

 

XI SKYRIUS 

 

PRIEMOKOS SKAIČIAVIMAS MOKYTOJAMS UŽ KOLEGŲ PAMOKŲ VADAVIMĄ IR 

MOKYMĄ NAMUOSE, PASKIRTĄ PO EINAMŲJŲ MOKSLO METŲ RUGSĖJO 1 D. 

 

68. Skaičiuojant mokytojų, vaduojančių kolegų pamokas, ir / arba organizuojančių 

mokiniams mokymą namuose, kuris paskirtas gydytojų konsultacinės komisijos po einamųjų mokslo 

metų rugsėjo 1 d., mokama priemoka už faktiškai atliktą darbą. 

69. Atsižvelgiant į mokytojo atliekamų papildomų darbų specifiką, vadovaujamasi tokiais 

susitarimais, turinčiais įtakos apskaičiuojamai mokytojo galutinei 1 pamokos vertei Eur: 

69.1. Pedagogui (išskyrus pagalbos mokiniui specialistą), vaduojančiam ne savo darbo metu, 

skiriama 100 proc. valandinio jo darbo užmokesčio įkainio. 

69.2. Pedagogui (išskyrus pagalbos mokiniui specialistą), kuris pagal mokyklos ugdymo 

planą veda pamokas skaidytose klasėse, sujungus du pogrupius į vieną klasę, skiriama 50 proc. 

valandinio jo darbo užmokesčio įkainio. 

69.3. Pagalbos mokiniui specialistui, vaduojančiam kolegą savo darbo metu, skiriama 50 

proc. valandinio jo darbo užmokesčio įkainio. 

69.4. Mokytojo padėjėjui, vaduojančiam kolegą savo darbo metu, skiriama 50 proc. 

valandinio darbo valandinio jo darbo užmokesčio įkainio. 

69.5. Mokytojo padėjėjui, vaduojančiam kolegą ne savo darbo metu, skiriama 100 proc. 

valandinio jo darbo užmokesčio įkainio. 

69.6. Mokytojui, organizuojančiam mokymą namuose, kuris gydytojų konsultacinės 

komisijos paskirtas po einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d., skiriama 100 proc. valandinio jo darbo 

užmokesčio įkainio. 

70. Mokymo namuose pamokos apmokamos pagal kiekvieno mėnesio pabaigos faktą, 

užfiksuotą TAMO dienyne. 
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71. Vaduotos kolegų pamokos apmokamos sumuojant vaduotas kiekvieno mėnesio pamokas 

ne rečiau kaip kartą per pusmetį, fiksuojamos vaduojamų pamokų segtuve. 

 

XI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

72. Visos su darbo santykiais susijusios išmokos išmokamos LR darbo kodekse numatytais 

terminais ir tvarka. 

73. Progimnazija turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šią sistemą. Šie pakeitimai 

darbuotojams ir kitiems atsakingiems asmenims pateikiami pasirašytinai arba raštu. 
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PRIEDAS 1 
 

Darbuotojų grupė Pareigybės Lygis Pareigybės kodas Koeficientai* 

Vadovai ir jų pavaduotojai 

Direktorius  A1 134501 17,49 

Pavaduotojas ugdymui A2 134906 14,94 

Skyriaus vedėja A2 134503 12,59 

A ir B lygio specialistai  

Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėja  A2 515101 8,69 

Raštinės vedėja A2 334306 7,79 

Administratorius A2 334321 8,4 

Kompiuterių priežiūros spec. A2 351303 6,38 

Mokymo duomenų administratorius A2 252102 8,4 

Karjeros specialistas A2 242310 8,11 

Prailgintos grupės vadovas A2 235905 8,11-9,44 

Tautinių šokių kolektyvo vadovas A2 265213 7,96 

Valgyklos vedėja B 141201 7,29 

Bibliotekininkas A2 262204 7,08 

Projektų koordinatorius A2 334324 8,28 

Pedagogai 

Spec. pedagogas A2 235201  

Logopedas A2 235202  

Socislinis pedagogas A2 235901  

Mokytojo padėjėjas A2 531201  

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas A2 234202  

Pradinių kl. mokytojas A2 234101  

Lietuvių kalbos mokytojas A2 233001  

 Anglų kalbos mokytojas A2 233002  

Vokiečių kalbos mokytojas A2 233011  

Rusų kalbos mokytojas A2 233010  

Etikos mokytojas A2 233028  

Matematikos mokytojas A2 233013  

Informacinių technologijų mokytojas A2 233014  

Fizikos mokytojas A2 233020  

Biologijos mokytojas (Gamta ir žmogus) A2 233021  

Geografijos mokytojas A2 233019  

Istorijos mokytojas A2 233015  

Tikybos mokytojas A2 233027  

Kūno kultūros mokytojas A2 233029  

Šokio (choreografijos) mokytojas A2 233026  

Dailės mokytojas A2 233023  

Technologijų mokytojas A2 233032  

Muzikos mokytojas A2 233024  

Neformaliojo švietimo mokytojas A2 235906  

Kvalifikuoti darbuotojai 

  Virėjas С 512001 5,1 

  
 Darbininkas-

apdailininkas 
С 711904 5,19 

Darbininkai    

  Rūbininkas D 962907 MMA 

  Mokyklos budėtojas D 962917 MMA 

  Kiemsargis D 961303 MMA 

  Valytojas D 911209 MMA 

 Virtuvės darbininkas D 941201 MMA 
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*Pedagoginių darbuotojų koeficientai nustatomi vadovaujantis 3 priedo informacija ir tvirtinami pareigybių 

sąrašuose. 

PRIEDAS 2 
 

VALANDŲ, SKIRIAMŲ UGDOMAJAI VEIKLAI PLANUOTI, PASIRUOŠTI 

PAMOKOMS IR 

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMAMS VERTINTI, SKAIČIUS 

(PROCENTAIS NUO KONTAKTINIŲ VALANDŲ) 

 

Programa, ugdymo, mokymo sritis, 

dalykas 

Mokytojams, kurių 

darbo stažas iki 2 metų 

Mokytojams, kurių 

darbo stažas 2 ir daugiau 

metų 

mokinių skaičius klasėje 

(grupėje) 

mokinių skaičius klasėje 

(grupėje) 

ne 

daugiau  

kaip 11* 

12-20 

21 ir 

daugia

u 

ne 

daugiau  

kaip 11* 

12-20 

21 ir 

daugia

u 

1. Bendrojo ugdymo programų dalykai: x 

1.1. Pradinis ugdymas (visi dalykai) 70 75 80 50 55 60 

1.2. Pagrindinis ir vidurinis ugdymas: x 

1.2.1. Dorinis ugdymas (tikyba, etika) 62 64 66 42 44 46 

1.2.2. Lietuvių kalba ir literatūra, 

gimtoji kalba (mokyklose, kuriose 

įteisintas mokymas tautinės mažumos 

kalba) 74 78 80 54 58 60 

1.2.3. Užsienio kalba 67 70 73 47 50 53 

1.2.4. Matematika 70 73 75 50 53 55 

1.2.5. Informacinės technologijos 65 68 70 45 48 50 

1.2.6. Gamtamokslinis ugdymas 65 68 70 45 48 50 

1.2.7. Socialinis ugdymas 65 68 70 45 48 50 

1.2.8. Menai, technologijos, kūno 

kultūra, kiti dalykai 60 62 64 40 42 44 

2. Profesinio mokymo programos 62 64 68 42 44 48 

3. Neformaliojo švietimo (išskyrus 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo) programos 55 60 64 40 42 44 
 

*Įskaitant atvejus, kai ugdymas vykdomas pavienio mokymosi forma arba kai mokiniai ugdomi 

individualiai pagal neformaliojo švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) 

programas. 

Pastabos: 

1. Neviršijant mokyklai skirtų asignavimų ugdymo reikmėms ir suderinus su įstaigos darbo 

taryba ar profesine sąjunga, įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje gali būti numatytas didesnis nei 

šiame priede nurodytas valandų, skiriamų ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokomas, 

mokinių mokymosi pasiekimams vertinti, skaičius (procentais nuo kontaktinių valandų). 

2. Mokytojui, mokančiam dalyko modulio ar organizuojančiam pamokas, skirtas mokinio 

ugdymo poreikiams tenkinti, valandų, skirtų ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms ir 

mokinių  

pasiekimams vertinti, skaičius nustatomas pagal modulio dalyką arba dalyką, kurio  ugdymui   

skiriamos valandos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti. 
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PRIEDAS Nr. 3 

DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMAS 

(pagal LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio 

už darbą įstatymo 5 priedą) 

Mokytojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma: 
 

Nuo 2023-01-01  

(baziniais dydžiais) 

Kvalifikacinė 

kategorija 

Pastoviosios dalies koeficientai 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 2 

nuo 

daugiau 

kaip 2 iki 5 

nuo 

daugiau 

kaip 5 

iki 10 

nuo 

daugiau 

kaip 10 

iki 15 

nuo 

daugiau 

kaip 15 iki 

20 

nuo 

daugiau 

kaip 20 iki 

25 

daugiau 

kaip 25 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 8,11 8,14 8,21 8,36 8,62 8,65 8,7 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 8,71 8,73 8,74 8,79 8,81 8,84 8,91 

Vyresnysis 

mokytojas 
 8,92 8,95 8,99 9,35 9,4 9,44 

Mokytojas 

metodininkas 
  9,53 9,7 10,01 10,05 10,12 

Mokytojas 

ekspertas 
  10,83 11,01 11,29 11,34 11,39 

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo didinami 1–15 

procentų: 

- kai klasėje ugdomi vienas ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių 

vidutinius, didelius ar labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius, ir (arba) 1 ir daugiau mokinių, 

dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

- kai yra mokinių dėl nepalankių aplinkos veiksnių turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių; 

- kai mokiniui dėl ligos ar patologinės būklės skirtas mokymas namuose; 

- kai vykdomas mokymas pagal tarptautinio bakalaureato programas; 

- kai yra mokiniai užsieniečiai ar Lietuvos Respublikos piliečiai, atvykusieji gyventi į 

Lietuvos Respubliką, nemokantys valstybinės kalbos, dvejus metus nuo mokinio mokymosi pradžios 

Lietuvos Respublikoje pagal bendrojo ugdymo mokymo programą. 

Įstaigos vadovo atskiru sprendimu pastoviosios dalies koeficientai gali būti didinami iki 20 

procentų pagal kitus vidinius nustatytus kriterijus. 

Jeigu mokytojo veikla atitinka du ir daugiau nustatytų kriterijų, jo pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientas gali būti didinamas ne daugiau kaip 25 procentais. 

 

Specialiųjų pedagogų ir logopedų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma: 

(baziniais dydžiais) 

Pareigybė 

Pastoviosios dalies koeficientai 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 2 

nuo 

daugiau 

kaip 2 iki 

5 

 

nuo 

daugiau 

kaip 5 iki 

10 

nuo daugiau 

kaip10iki15 

Nuo 

daugiau 

kaip 15 

iki20 

Nuo 

daugiau 

kaip 20 iki 

25 

daugiau 

kaip 25 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 
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Pareigybė 

Pastoviosios dalies koeficientai 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 2 

nuo 

daugiau 

kaip 2 iki 

5 

 

nuo 

daugiau 

kaip 5 iki 

10 

nuo daugiau 

kaip10iki15 

Nuo 

daugiau 

kaip 15 

iki20 

Nuo 

daugiau 

kaip 20 iki 

25 

daugiau 

kaip 25 

Specialusis 

pedagogas, 

logopedas, 

surdopedagogas, 

tiflopedagogas, 

judesio korekcijos 

specialistas, karjeros 

specialistas 

8,11 8,14  8,21 

 

 

8,36 

 

 

8,62 8,65 8,7 

 

Pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 2 
Nuo daugiau 

kaip 2 iki 5 

nuo daugiau kaip 5 

iki 10 

Nuo daugiau 

kaip 10 iki 

15 

Nuo 

daugiau 

kaip 15 iki 

20 

Nuo 

daugiau 

kaip 20 iki 

25 

daugiau 

kaip 25 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis 

pedagogas, 

logopedas, 

surdopedagogas, 

tiflopedagogas 

8,71 8,73 8,74 8,79 8,81 8,84 8,91 

Vyresnysis 

specialusis 

pedagogas, 

vyresnysis 

logopedas, 

vyresnysis 

surdopedagogas, 

vyresnysis 

tiflopedagogas 

 8,92 8,95 8,99 9,35 9,4 9,44 

Specialusis 

pedagogas 

metodininkas, 

logopedas 

metodininkas, 

surdopedagogas 

metodininkas, 

tiflopedagogas 

metodininkas 

  9,53 9,7 10,01 10,05 10,12 

Specialusis 

pedagogas ekspertas, 

logopedas ekspertas, 

surdopedagogas 

ekspertas, 

tiflopedagogas 

ekspertas 

  10,83 11,01 11,29 11,34 11,39 

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo didinami 1-15 

procentais: 

- dėl mokinių įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi 

poreikių;  
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- dėl teikimo specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams, kuriems dėl ligos ar 

patologinės būklės skirtas mokymas namuose. 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo didinami iki 20 

procentų pagal direktoriaus nustatytus kitokius kriterijus. 

Jeigu specialiojo pedagogo ar logopedo veikla atitinka du ir daugiau nustatytų kriterijų, jų 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 procentais.  
 

Psichologų asistentų, psichologų, socialinių pedagogų pareiginės algos pastovioji dalis 

nustatoma: 

(baziniais dydžiais) 

Pareigybė 

Pastoviosios dalies koeficientai 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 2 

nuo 

daugiau 

kaip 2 iki 5 

 
Nuo daugiau 

kaip 5 iki 10 

nuo 

daugiau 

kaip 10 iki 

15 

Nuo daugiau 

kaip 15 iki 20 

Nuo 

daugiau  

kaip 20 iki 

25 

Daugiau kaip 

25 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Psichologo 

asistentas 
8,11 8,14  8,21 8,36 8,62 8,65       8,7 

Specialusis 

pedagogas, 

logopedas, 

surdopedagogas, 

tiflopedagogas, 

socialinis 

pedagogas 

        

   Pedagoginio darbo stažas (metais)  

 iki 2 
Nuo daugiau 

kaip 2 iki 5 

Nuo daugiau 

kaip 5 iki 10 

nuo 

daugiau 

kaip 10 iki 

15 

Nuo daugiau 

kaip 15 iki 20 

Nuo 

daugiau  

kaip 20 iki 

25 

Daugiau kaip 

25 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis 

pedagogas, 

logopedas, 

surdopedagogas, 

tiflopedagogas, 

socialinis 

pedagogas, 

ketvirtos 

kategorijos 

psichologas 

8,71 8,73 8,74 8,79 8,81 8,84       8,91 

Vyresnysis 

specialusis 

pedagogas, 

vyresnysis 

logopedas, 

vyresnysis 

surdopedagogas, 

vyresnysis 

tiflopedagogas, 

vyresnysis 

socialinis 

pedagogas, trečios 

kategorijos 

psichologas 

 8,92 8,95 8,99 9,35 9,4       9,44 
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Specialusis 

pedagogas 

metodininkas, 

logopedas 

metodininkas, 

surdopedagogas 

metodininkas, 

tiflopedagogas 

metodininkas, 

socialinis 

pedagogas 

metodininkas, 

antros kategorijos 

psichologas 

     9,53 9,7 10,01 1,05     10,12   

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Specialusis 

pedagogas 

ekspertas, 

logopedas 

ekspertas, 

surdopedagogas 

ekspertas, 

tiflopedagogas 

ekspertas, 

socialinis 

pedagogas 

ekspertas, pirmos 

kategorijos 

psichologas 

  10,83 11,01 11,29 11,34    11,39 

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo didinami 1-15 

procentų socialiniams pedagogams, psichologo asistentams, psichologams pagal direktoriaus 

nustatytus kriterijus. 
 

Pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma: 

(baziniais dydžiais) 

Pedagoginio darbo stažas (metais) Pastoviosios dalies koeficientai  

iki 10  6,98 

nuo daugiau kaip 10 iki 15 7,8 

daugiau kaip 15  8,62 

 

Pagalbos mokiniui specialistams, kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, pareiginės 

algos pastoviosios dalies koeficientai didinami: už eksperto kvalifikacinę kategoriją – 30 procentų, 

už metodininko kvalifikacinę kategoriją – 20 procentų, už vyresniojo pagalbos mokiniui specialisto 

kvalifikacinę kategoriją – 10 procentų.  

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo gali būti didinami 

iki 20 procentų pagal direktoriaus nustatytus kriterijus. 
 

Mokyklos vadovo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

(baziniais dydžiais) 

Mokinių skaičius 

Pastoviosios dalies koeficientai  

pedagoginio darbo stažas (metais)  

iki 10 metų 
nuo daugiau kaip 10 

iki 15 metų 

daugiau kaip 15 

metų 

 

 

iki 200 14,81 15,35 15,72  

201–400 16,18 16,32 16,33  
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Mokinių skaičius 

Pastoviosios dalies koeficientai  

pedagoginio darbo stažas (metais)  

iki 10 metų 
nuo daugiau kaip 10 

iki 15 metų 

daugiau kaip 15 

metų 

 

 

401–600 16,24 16,35 16,39  

601–1 000 17,42 17,46 17,49  

1 001 ir daugiau 17,46 17,48 17,54  

 

 

Mokyklų vadovų pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 
 

 

(baziniais dydžiais) 

Mokinių skaičius 

Pastoviosios dalies koeficientai 

pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 10 
nuo daugiau kaip 10 iki 

15  
daugiau kaip 15  

iki 500 14,44 14,47 14,49 

501 ir daugiau 14,53    14,73 14,94 

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo didinami 5–10 

procentų: 

- už mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimą, jeigu mokoma 10 

ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi 

poreikių;  

- jeigu mokykloje ugdoma (mokoma) 10 ar daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos 

piliečių, atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką, nemokančių valstybinės kalbos, dvejus metus nuo 

mokinio mokymosi pradžios Lietuvos Respublikoje. 

Iki 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo 

didinami mokyklų vadovams pagal savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 

nustatytus kriterijus. 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo didinami iki 20 

procentų pagal direktoriaus nustatytus kriterijus. 

Jeigu mokyklos vadovo ar jo pavaduotojo ugdymui veikla atitinka du ir daugiau nustatytų 

kriterijų, jo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 procentais.  

Įstaigos vadovo ir vadovų pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientai nustatomi atsižvelgiant į mokinių skaičių einamųjų metų rugsėjo 1 dieną, bendrabučiuose 

gyvenantys mokiniai į bendrą mokinių skaičių įskaičiuojami taikant koeficientą 1,5. Vidutinis metinis 

mokinių skaičius apskaičiuojamas sudėjus praėjusių mokslo metų kiekvieno mėnesio vidutinį 

mokinių skaičių ir šią sumą padalijus iš to laikotarpio mėnesių, kuriais buvo mokinių, skaičiaus. 

Vidutinis mėnesinis mokinių skaičius apskaičiuojamas sudėjus kiekvieną dieną buvusių mokinių 

skaičių ir šį bendrą skaičių padalijus iš mėnesio dienų, kuriomis buvo mokinių, skaičiaus. Į mokinių 

skaičių įskaitomi tik tie mokiniai, kurie buvo mokomi.  

 

Ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

(baziniais dydžiais) 

Pedagoginio darbo stažas (metais) Pastoviosios dalies koeficientai  

iki 10  12,59 

nuo daugiau kaip 10 iki 15 13,13 

daugiau kaip 15  13,83 
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Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo didinami 5–10 

procentų: 

- vedėjams, atsakingiems už mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo 

organizavimą, arba jeigu skyriuje mokoma 5 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų 

turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;  

- vedėjams, jeigu skyriuje mokoma 5 ar daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos 

piliečių, atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką, nemokančių valstybinės kalbos, dvejus metus nuo 

mokinio mokymo programas pradžios Lietuvos Respublikoje. 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo gali būti didinami 

iki 20 procentų ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams pagal kitus direktoriaus nustatytus 

kriterijus. 

Jeigu mokyklų ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veikla atitinka du ir daugiau kriterijų, 

jų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 procentais.  

 

Struktūrinių ūkio padalinių vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 
 

(baziniais dydžiais) 

Vadovaujamo 

darbo patirtis 

(metais) 

Pareigybės lygis 

A B 

profesinio darbo patirtis (metais) profesinio darbo patirtis (metais) 

iki 5 
nuo daugiau 

kaip 5 iki 10 

daugiau 

kaip 10 
iki 5 

nuo daugiau 

kaip 5 iki 10 

daugiau 

kaip 10 

iki 5 7,5–10,7 7,6–12 7,7–13 6,8–10,2 6,9–10,3 7,0–10,5 

nuo daugiau 

kaip 5 iki 10 
7,6–11 7,7–12,3 7,8–13,3 6,9–10,3 7–10,5 7,1–10,7 

Daugiau kaip 10 7,7–11,5 7,8–12,5 7,9–13,5 7–10,5 7,1–10,7 7,3–10,8 
 

Specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

(baziniais dydžiais) 

Pareigybės lygis 

Pastoviosios dalies koeficientai  

profesinio darbo patirtis (metais) 

iki 2 
nuo daugiau kaip 

2 iki 5 

nuo daugiau kaip 5 

iki 10 
daugiau kaip 10 

A lygis 6–10,0 6,1-11,0 6,2–12,0 6,3-13,0 

B lygis 5,6–8,5 5,7–9,0 5,8–9,5 5,9–10,0 
 

Kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

(baziniais dydžiais) 

Pareigybės lygis 

Pastoviosios dalies koeficientai  

profesinio darbo patirtis (metais) 

iki 2 
nuo daugiau kaip 2 

iki 5 

nuo daugiau kaip 

5 iki 10 
daugiau kaip 10 

C lygis 5,1–6,7 5,2–7,1 5,3–7,5 5,4–8,0 
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PRIEDAS NR.4 

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES VALANDŲ SANDARA 

1. Pradinio ugdymo programa: 20 kontaktinių valandų privalomiems dalykams pagal 

bendruosius ugdymo planus mokyti, 4 kontaktinės valandos klasės vadovavimui, 8 valandos 

pasiruošimui pamokoms, 4 valandos mokyklos bendruomenei.  

2.  Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programa:   
 

Pareigybė 

Kontaktinės valandos ir 

valandos ugdomajai veiklai 

planuoti, pasiruošti 

pamokoms, mokinių 

mokymosi pasiekimams 

vertinti, vadovauti klasei 

(grupei) 

Valandos, 

susijusios su 

profesiniu 

tobulėjimu ir veikla 

mokyklos 

bendruomenei 

Iš viso 

Mokytojas (pedagoginis 

darbo stažas iki 2 metų) 

Mokytojas 

Vyresnysis mokytojas 

Mokytojas metodininkas 

Mokytojas ekspertas 

(pedagoginis darbo stažas 

nuo daugiau kaip 2 metų) 

1 010−1 410 102−502 1 512 

 

Valandų, skiriamų vadovauti klasei (grupei), skaičius mokytojui per mokslo metus 
 

Mokinių skaičius klasėje (grupėje) 
ne daugiau kaip 

11 
12-20 21 ir daugiau 

Valandų, skiriamų vadovauti klasei (grupei), 

skaičius mokytojui per mokslo metus 
152 180 210 

Pastaba: neviršijant mokyklai skirtų asignavimų ugdymo reikmėms ir suderinus su įstaigos darbo taryba ar 

profesine sąjunga, įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje gali būti numatytas didesnis nei nurodytas valandų, skiriamų 

vadovauti klasei (grupei), skaičius mokytojui per mokslo metus. 
 

Nekontaktinių valandų struktūra nustatoma mokslo metams. 

Funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis vykdyti:  

− pasiruošimui (planavimas ir ugdymo individualizavimas: mokymo(-si) metodų ir 

priemonių parinkimas, užduočių diferencijavimas pagal mokinių mokymosi stilių, ritmą ir tempą, 

dalomosios medžiagos rengimas ir pan.)  

− mokinių pasiekimų vertinimui (rašto darbų tikrinimas ir informavimas);  

− profesiniam tobulėjimui (savišvieta, pamokų stebėjimas, kvalifikacijos tobulinimo renginiai ir 

pan.).  

− Funkcijoms, priklausančioms nuo kompetencijos lygmens/kvalifikacinės kategorijos, 

vykdyti:  

− vadovauti darbo grupėms, komisijoms (prevencinėms programoms vykdyti, mokinių 

pasiekimams vertinti, mokyklos veiklos kokybei vertinti, prašymui/skundui nagrinėti, įvykiui tirti ir 

pan.);  

− dalyvauti darbo grupėse, komisijose (prevencinėms programoms vykdyti mokinių 

pasiekimams vertinti, mokyklos veiklos kokybei vertinti, prašymui/skundui nagrinėti, įvykiui tirti ir 

pan.);  

− konsultuoti ugdymo karjeros klausimais;  

− vadovauti ugdymo srities metodinei veiklai;  

− kuruoti mokomąjį dalyką;  

− konsultuoti kolegas profesinio tobulėjimo klausimais.  

__________________________________________________ 


